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สารจากอธิการบดี 

 

เนื่องดวยสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางก ูร ร ัชกาลที ่ 10  ทรงมอบพระบรมราโชบายด าน

การศ ึกษาผ านอ งคมนตร ี ใ จคว ามต อนห นึ ่ง ว า  ให แ นะ นํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใหทํางานใหเขาเปาในการยกระดับการศึกษา

และพัฒนาทองถิ ่นในทองที่ตน นอกจากนั้นทรงรับสั ่งผานรัฐบาล          

ใหนอมนําและปฏิบัติตามศาสตรพระราชาแหงพระบรมชนกนาถ

จากพระบรมราโชบายของ ร ัชการที ่ 10 และว ิส ัยท ัศน ของ

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏนครปฐมที ่จะมุ ง มั ่นที ่จะเปนองคกรแห ง     

การเรียนรู  ผลิตบัณฑิตที ่ม ีศ ักยภาพพรอมทํางานในประชาคม

อาเซียนเปนศูนยกลางการเรียนรู อารยธรรมทวารวดี และเปน

คําตอบของทองถิ ่นในการสรางภูม ิคุ มกันต อการเปลี ่ยนแปลง 

เพ่ือท่ีจะพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนตามพระบรมราโชบาย และการผลิต

บัณฑิตใหมีคุณภาพ การสรางองคความรูจากงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย

ปญหาในการพัฒนาทองถิ่น งานวิจัยจะเปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาทองถิ่นของตนใหมีการพัฒนาท่ียั่งยืน              

และผลท่ีจะตามมาคือองคความรูท่ีไดจากงานวิจัย ซ่ึงนําไปสูเวทีสากล งานประชุมวิชาการระดับชาต ิคร้ังท่ี 10 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมคร้ังน้ีไดกําหนดกรอบแนวคิดท่ีสําคัญตามพระบรมราโชบายคือ “นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและ

พัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน” และจัดงานในระหวางวันท่ี 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม              

เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการของอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย หรือนักศึกษาผูสนใจมานําเสนอผลงานท่ีเปนปจจุบัน 

และแลกเปลี่ยนความรูสูการพัฒนาทองถิ่นท่ียั่งยืนตอไป 

ทายสุดน้ี ผมขอขอบคุณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสภา  

ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการสหวิทยาการเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา กรมการศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

โรงพยาบาลนครปฐม ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม คณาจารย คณะผูจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ และสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา ท่ีดําเนินการใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ ผมหวังเปนอยางยิ่งวา การประชุมวิชาการจะเปน

การนําเสนอผลงานวิจัยท่ีจะเปนอีกกาวหน่ึงท่ีเปดโอกาส ใหกับอาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูสนใจทุกทานแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพ่ือเปนเครือขายการสรางสรรค

งานวิจัย นอมนําศาสตรพระราชา และสามารถนําองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยไปประยกุตใชในการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

อยางแทจริงกับสังคมและประเทศชาติในอนาคตตอไป 

                                                                           

   

                 (อาจารย ดร.วิรัตน   ปนแกว) 

                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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สารจากรองอธิการบดี 

 

 งานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต

แนวคิด “นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน”  ในระหวาง

วันท่ี 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใตความรวมมือของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสภา            

ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการ       

สหวิทยาการเพ่ือการวิจัยและพัฒนา สํานักงานราชบัณฑิตยสภา กรมการศาสนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ศูนยมานุษยวิทยา สิรินธร (องคการมหาชน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

โรงพยาบาลนครปฐม ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีวัตถุประสงคเพ่ือเปน

เวทีแลกเปลีย่นทางวิชาการระหวางคณาจารย นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการท้ังจากหนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนอแลกเปลี่ยนผลงานท้ังในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร (Poster 

Presentation) ซ่ึงถูกกลั่นกรอง และคัดเลือกโดยผูทรงคณุวุฒใินสาขาน้ัน ๆ  จํานวน 2 ทาน โดยมีผูทรงคุณวุฒิประเมิน

บทความภายนอก 1 ทาน และภายใน 1 ทาน บทความท่ีไดรับคัดเลือกในการนําเสนอในงานประชุมวิชาการคร้ังน้ี 

บทคัดยอจะไดรับการตีพิมพในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Abstract Proceedings Book) พรอมบทความ

ฉบับเต็ม (Full Paper) ในรูปแบบดิจิตอลไฟลออนไลน และจะสงใหหองสมุดของมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ รวมถึง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ นอกจากน้ีจะคัดเลือกบทความดีเดน (Best Paper) ในแตละสาขาซ่ึงถูกกลั่นกรองและคัดเลือก

โดยผูทรงคุณวุฒ ิงานประชุมวิชาการระดับชาต ิคร้ังท่ี 10 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมน้ี มีการแบงสาขาของการนําเสนอ

บทความเปน 6 กลุมสาขาวิชาการหลัก คือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ครุศาสตร มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร พยาบาลศาสตร และวิทยาการจัดการ โดยมีการนําเสนอบทความจํานวน 19 สาขา และมีบทความ

ท่ีสงเขารวมท้ังหมด 291 เร่ือง ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอบทความจํานวน 259 เร่ือง แบงเปนการนําเสนอผลงาน

แบบบรรยาย (Oral Presentation) 187 เร่ือง การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 72 เร่ือง 

โดยมีบทความวิจัยและวิชาการจากหนวยงานภายนอก 45 หนวยงาน และในงานประชุมวิชาการคร้ังน้ียังไดรับเกียรติจาก 

ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนองคปาฐกบรรยายเร่ือง “ศาสตรพระราชา 

เพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยางยัง่ยืน” และพระพรหมบัณฑิต อธิการบดมีหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ

กรรมการมหาเถรสมาคม เปนองคปาฐกบรรยายเร่ือง “ศาสตรพระราชา” 

ทายน้ี ในฐานะผูจัดโครงการงานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอขอบคุณ 

หนวยงานเจาภาพรวมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ คณาจารย และคณะผูจัดงานประชุมวิชาการท่ีไดรวมกันสนับสนุน 

และจัดงานประชุมวิชาการระดบัชาติในคร้ังน้ี หวังวาการรวมมือกันในคร้ังน้ี จะสามารถขับเคลื่อนในการสรางเครือขาย

การวิจัยในสาขาตาง ๆ  ใหกวางขวางตอไปในอนาคต มีการเชื่อมโยง และสรางประโยชนใหผูท่ีสนใจ นําความรูไปประยุกตใช 

ในการศึกษาวิจัย พัฒนาทองถิ่น และประเทศชาติตอไป     
 

 

                                                       

                                                                        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรศักดิ ์อาลัย) 

                    รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 



กองบรรณาธกิาร 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

1. อาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว ท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

2. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย เปยถนอม ท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

3. ผูชวยศาสตราจารยการุณย ดานประดิษฐ ท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวิุมล มรรควิบูลยชัย ท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

5. อาจารยชยัยุธ มณีรัตน ท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรศักดิ ์อาลยั  ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

7. ศาสตราจารย ดร.เดือน คําด ี กรรมการ สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

8. ศาสตราจารย ดร.ประยงค แสนบุราณ กรรมการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

9. ศาสตราจารย ดร.พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ กรรมการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

10. ศาสตราจารย ดร.มนตชัย เทียนทอง   กรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา            

พระนครเหนือ 

11. ศาสตราจารย ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ กรรมการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

12. ศาสตราจารย ดร.สุพล อนันตา กรรมการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

13. ศาสตราจารย ดร.สเุทพ สวนใต กรรมการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

14. ศาสตราจารย พล.ต.ต.หญิง ดร.นัยนา  เกิดวิชัย กรรมการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ            

ราชวิทยาลัย 

15. ศาสตราจารยณรงค ใจหาญ กรรมการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

16. ศาสตราจารยรพีพรรณ คําหอม กรรมการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

17. รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน เอ้ืออํานวย  กรรมการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

18. รองศาสตราจารย ดร.ลัญจกร วุฒสิิทธิกุลกิจ กรรมการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

19. รองศาสตราจารย ดร.จีรนุช เสงีย่มศักดิ ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

20. รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร วรจิตตานนท กรรมการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

21. รองศาสตราจารย ดร.จาตุรงค ตันติบัณฑติ   กรรมการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

22. รองศาสตราจารย ดร.พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

23. รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ โกทันย กรรมการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

24. รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาศ โชติบาง กรรมการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

25. รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง กรรมการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 



26. รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ เพชรภา กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา                   

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

27. รองศาสตราจารย ดร.พยงุ มีสจั กรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา          

พระนครเหนือ 

28. รองศาสตราจารย ดร.ฤกษชัย ฟูประทีปศิริ กรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

29. รองศาสตราจารย ดร.จริยาวัตร คมพยคัฆ  กรรมการ มหาวิทยาลัยหัวเฉยีว 

30. รองศาสตราจารย ดร.กําจร หลุยยะพงศ กรรมการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

31. รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรีรัตน กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 

32. รองศาสตราจารย ดร.สมิต อินทรศิริพงษ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบงึ 

33. รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

34. รองศาสตราจารย ดร.ศษิฐธวัช ม่ันเศรษฐวิทย กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

35. รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

36. รองศาสตราจารย ดร.ทศวรรษ สตีะวัน กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

37. รองศาสตราจารย ดร.สุภาพ ไทยแท กรรมการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

38. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ กรรมการ ผูทรงคุณวุฒภิายนอก 

39. รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

40. รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

41. รองศาสตราจารยชลีรัตน พยอมแยม กรรมการ ผูทรงคุณวุฒภิายนอก 

42. รองศาสตราจารยฐติิวัลคุ ธรรมไพโรจน กรรมการ ผูทรงคุณวุฒภิายนอก 

43. รองศาสตราจารยดวงพร คํานูณวัฒน กรรมการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

44. ดร.มติ หอประทุม กรรมการ NECTEC 

45. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สพุจน เฮงพระพรหม   กรรมการและเลขานุการ  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

46. นายจิรันดร บูฮวดใช ผูชวยเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

47. นางสาวพิมลพร แซเหลีย่ว ผูชวยเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

48. นางสาวศิรินทรา ปรางเปรมปรี ผูชวยเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

49. นางสาวลดัดา เข็มนาค ผูชวยเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
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กําหนดการ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

The 10th NPRU National Academic Conference 

“นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางยั่งยืน” 

“Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainable Regional Development” 

วันท่ี 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 คร้ังที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

โดย อาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

09.10 - 09.20 น. กลาวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

09.20 - 09.30 น. กลาวเปดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 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 เร่ือง “ศาสตรพระราชา เพื่อการวิจัยและพัฒนาอยางย่ังยืน”   

โดย ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

11.00 - 12.00 น. การปาฐกถาขององคปาฐก เร่ือง “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 คร้ังที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561  

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

AGR : สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร Chairperson : อาจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี 

วันที ่30 มีนาคม 2561 หอง SC103 อาคารศูนยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ช้ัน 1 

เวลา รหัส เร่ือง 

09.00-09.15 น. AGR 1 การศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของบัวหลวงและการเสริมกลีบบัวหลวงในเม่ียงคํา

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 การคัดแยกโพรไบโอติกในกระบวนการหมักเตาเจ้ียวสดและการตรวจวิเคราะห

คุณภาพทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  

โดย พัชรินทร เทียมใหม และกัญญา สอนสนิท 

10.00-10.15 น. AGR 5 การแยกและคัดเลือกโพรไบโอติกเพื่อประยุกตใชในการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 

โดย นฤมล อยูหนุน และกัญญา สอนสนิท 

10.15-10.30 น. AGR 6 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดินที่มีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อรา Curvularia sp.  

โดย วาสนา เนียมแสวง  เมธาวี แซอ๊ึง 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 ช้ัน 5 

เวลา รหัส เร่ือง 

09.00-10.00 น. SCI_Invited บรรยายเร่ือง “Magnetic Nanoparticles and Nanocomposite” 

โดย รองศาสตราจารย ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร 

10.00-10.15 น. SCI 1 ปริมาณฟนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยดรวมของสารสกัดนํ้าจากผลมะตาด 

โดย การะเกต ุ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. SCI 6 พฤกษเคมีเบื้องตนและฤทธ์ิตานออกซิเดชันในสารสกัดใบชะคราม  

โดย วรรณา วัฒนา  กฤษณะ พวงระยา  สุนิสา พวงสุข และสุรีรัตน เมฆอากาศ 

11.30-11.45 น. SCI 7 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ ของแกวซิงคบิสมัท

บอโรเทลลูไรทที่เจือดวย Eu2O3  

โดย ภัทรวจี ยะสะกะ  ดาราวดี สุดโต  สุธาสินี ฉวีรัตน และจักรพงษ แกวขาว 

11.45-12.00 น. SCI 8 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงค

บอโรเทลลูไรท ที่เจือดวยบิสมัทออกไซด  

โดย ภัทรวจี ยะสะกะ  จุฑามาศ เข็มทอง  ขนิษฐา ขุนทิพย และจักรพงษ แกวขาว 

12.00-12.15 น. SCI 9 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติการออนตัวของความเคนและพลังงานสูญหายของ

ยางธรรมชาตผิสมเขมาดํา แคลเซียมคารบอเนต และซิลิกา  

โดย กิตตินันท ชวยดํา  ศศิลักษณ ชีทอง และวัชรินทร สายนํ้าใส 

เวลา หองประชุม 506 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 5 

10.00-10.15 น. SCI 10 โครงสรางและชองวางพลังงานของแกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรทที่เจือดวย

ดิสโพรเซียมออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ  ชนันญา วงษดียิ่ง  

พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ  ณรงค สังวาระนที และจักรพงษ แกวขาว 

10.15-10.30 น. SCI 11 การศึกษาสมบัติของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด  

โดย เยาวลักษณ ยามสุข  ภัทรวจี ยะสะกะ และจักรพงษ แกวขาว 

10.30-10.45 น. SCI 12 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรท

ที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ  บัวแกว สําเนียงหวาน          

ปวีณธิดา พะณะงาม  พัฒนวิษณุ วอนเพียร และจักรพงษ แกวขาว 

10.45-11.00 น. SCI 13 สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรท ที่เจือดวย

ดิสโพรเซียมออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ  ตะวัน จันทรสุภาวงษ  

หทัยกาญ สมบัติ และจักรพงษ แกวขาว 

11.00-11.15 น. SCI 14 การออกแบบและติดตั้งผนังก้ันระหวางลวดนําความรอนกับเบาหลอมแกวภายใน

เตาหลอม โดย กิติพันธ บุญอินทร  พีระพงษ แยมชุมพร  สรายุทธ พานเทียน  

และจักรพงษ แกวขาว 

11.15-11.30 น. SCI 15 Strength and Strain-induced Crystallization of Sulphur-vulcanized 

Natural Rubber By Watcharin Sainumsai, Krisda Suchiva and Shigeyuki Toki 

11.30-11.45 น. SCI 16 อันตรกิริยายอยและคา TVL ของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 เพื่อประยุกตใช

เปนวัสดุกําบังรังสีแกมมา โดย วุฒิชัย ไชยภักษา  วิราภรณ หงษทอง  

พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว 

11.45-12.00 น. SCI 17 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของโซเดียมบอเรต   

โดย พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ  อินทรัฐ เหล่ียมเจริญ และสุวิมล เรืองศรี 

12.00-12.15 น. SCI 18 การวัดความหนาของวัสดุโดยใชเทคนิคการสงผานของรังสี   

โดย พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ  วสุ ชีวสุขานนท และจักรพงษ แกวขาว 

เวลา หองประชุม 504 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 5 

10.00-10.15 น. 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 : สาขาคณิตศาสตรและสถิต ิ Chairperson : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทร ศรีปญญา   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณวิชชา ออนใจเอื้อ และอาจารย ดร.วนัเพญ็ จนัทรังษ ี

วันที่ 30 มีนาคม 2561 หอง Lab com 3 อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 4 

เวลา รหัส เร่ือง 

09.00 – 09.15 น. MATH 1 สะเต็มศึกษาเพื่อการสอนคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการ

จัดการเรียนรูดวยรอยยิ้ม โดย อัมรินทร อภิรักษมาศ 

COM : สาขาคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

Chairperson : อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์  อาจารย ดร.วรเชษฐ  อุทธา   

อาจารย ดร.ปติพล พลพบู และอาจารย ดร.ศัลยพงศ วิชัยดิษฐ 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 หอง LI 2 อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 3 

เวลา รหัส เร่ือง 

13.00-14.00 น. COM_Invited บรรยายเร่ือง “5th generation mobile networks (5G)” 

โดย รองศาสตราจารย ดร.ชัชวิทย อาภรณเทวัญ 

14.00-14.15 น. COM 1 สวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณ

พกพา โดย นพรัตน โพธ์ิจันดี  ชิดชนก หลีเกษม  จิราพร แกวดี  วีรยุทธ โพธ์ิทรง 

ญานภัทร ศักดิ์ภูเขียว และลวัณกร มุกดาสนิท 

14.15-14.30 น. COM 2 การออกแบบตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญเพื่อการเลือกตั้ง

ผูนําภายในสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีการรูจําใบหนา  

โดย ยุทธนา คําม่ัน  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 การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

กรณีศึกษา กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2  

โดย เอกรินทร วิจิตตพันธ และวิลาวรรณ สุขชนะ   

15.15-15.30 น. COM 6 โครงงานการจัดการระดับความเหมาะสมของภาพยนตรอัตโนมัติดวยคอมพิวเตอร 

โดย ณัฐธนนท หงสวริทธ์ิธร  ฐิติรัตน ทองแถว และณัฐชยา เชื้อลี 

15.30-15.45 น. COM 7 การศึกษาเปรียบเทียบการจดจํารหัสผานแบบอักขระกับรหัสผานแบบรูปภาพ

ของผูสูงอายุ โดย ณัฐธนนท หงสวริทธ์ิธร 

15.45-16.00 น. COM 8 การพัฒนาส่ือเทคโนโลยีความจริงเสมือนสําหรับแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรี 

โดย จุฑามณี ฉิมวัย และเดช ธรรมศิริ 

16.00-16.15 น. COM 9 การพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง โดย เสฏฐวุฒิ เตี้ยเนตร และวิมาน ใจดี 

16.15-16.30 น. COM 10 ระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก  

โดย สุนิสา ทัศนะ  ไกรุง เฮงพระพรหม  สุวิมล มรรควิบูลยชัย  

สุพจน เฮงพระพรหม และเดช ธรรมศิร ิ

15.60-16.45 น. COM 11 การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอน กรณีศึกษา: 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

โดย อมรรัตน เทียนชัย  ไกรุง เฮงพระพรหม  สุวิมล มรรควิบูลยชัย  

สุพจน เฮงพระพรหม และเดช ธรรมศิร ิ

TEE : สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟา 

และอิเล็กทรอนิกส 

Chairperson : รองศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน  

และผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย 

วันที่ 30 มีนาคม 2561 หอง Lab com 3 อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 4 

เวลา รหัส เร่ือง 

09.15 – 09.30 น. TEE 1 เครื่องบรรจุกอนเห็ดก่ึงอัตโนมัติสําหรับฟารมเห็ดอัจฉริยะ  

โดย ฉัตรชัย โชคชัย และธนัญ เรือนคง 

09.30 – 09.45 น. TEE 2 การศึกษาผลตอบสนองของไดโอดเปลงแสงเพื่อสงสัญญาณเสียงสําหรับ

ระบบส่ือสารดวยแสงที่ตามองเห็น 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 ช้ัน 2 

เวลา รหัส เร่ือง 

09.00 – 10.00 น. CED_Invited บรรยายเร่ือง “คอมพิวเตอรศึกษากับการศึกษาไทย 4.0” 

โดย ศาสตราจารย ดร.มนตชัย เทียนทอง  

   



 
 

10.00-10.15 น. CED 1 ผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบ

บทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework 

MVC เบื้องตน โดย ณัฐพล ธนเชวงสกุล  อนุสรณ ดวงศรี และธีรวัฒน บาลเพ็ชร 

10.15-10.30 น. CED 2 ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน  

เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตสําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนบานควนประ  

โดย ศิริพร อํานวย  อารีรัตน แกวประดิษฐ และปถมาภรณ ไทยโพธ์ิศรี 

10.30-10.45 น. CED 3 การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีของ Bloom โดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          

ปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  

โดย เดโชชัย ทองยอดเกรื่อง และอารีรัตน แกวประดิษฐ 

10.45-11.00 น. CED 4 การพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิด            

คอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

โดย สิทธิโชค สุพรรณนานนท และอารีรัตน แกวประดิษฐ 

11.00-11.15 น. CED 5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวย

เทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดย ธันยพร มูลกระโทก และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 

11.15-11.30 น. CED 6 การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชทฤษฎีการ

สรางความรูดวยตนเองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา 

คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

โดย ธัญญพัทธ รังสิธนิตศักดิ์ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 

11.30-11.45 น. CED 7 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบซิปปา

รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมฐานบิน

กําแพงแสน โดย รัตนาวลี  ศรีเครือ และภานุวัฒน  ศรีไชยเลิศ 

11.45-12.00 น. CED 8 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชทฤษฎีการสรางความรู

ดวยตนเองกรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)  

โดย นันทิวรรธน เพ็งสอน และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 

12.00-12.15 น. CED 9 ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค

การแขงขันระหวางกลุมดวยเกม เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา โดย สุริยา พันธุแตง และปถมาภรณ ไทยโพธ์ิศร ี

เวลา หอง Lab com 3 อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 4 

10.00-10.15 น. 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 การติดตั้งระบบปฏิบตัิการ 

Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา  

โดย สันติ  แซเซ็น และปถมาภรณ  ไทยโพธ์ิศรี 

10.45-11.00 น. CED 13 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง 

Microsoft Excel 2013 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิค 

การสอนแบบ MIAP โดย ธนชิต จิตหม่ัน 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 และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

11.15-11.30 น. CED 15 การพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน (LT) 

รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารขอมูลและระบบเครือขาย ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 โดย พัฒนวิชญ นาคศรีโภชน และไกยสิทธ์ิ 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  

สาธารณสุขศาสตรและสุขภาพ 

Chairperson : ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์   

อาจารย ดร.บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ และอาจารย ดร.วารธินีย แสนยศ 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 หอง NU311 อาคารคณะพยาบาลศาสตร ช้ัน 3 

เวลา รหัส เร่ือง 

13.00 -14.00 น. NUR_Invited บรรยายเร่ือง “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 จึงจะถึงพรอมซ่ึง

ความยั่งยืนในยุคไทยแลนด 4.0 โดย เสาวรี เอ่ียมลออ 

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 จ๋ิวพัฒนกุล  

นงนุช เพ็ชรรวง  สุรัสวด ีไววอง และสมชาย วิริภิรมยกูล 

วันที่ 30 มีนาคม 2561 หอง NU311 อาคารคณะพยาบาลศาสตร ช้ัน 3 

เวลา รหัส เร่ือง 

09.00-09.15 น. NUR 6 การเปรียบเทียบระดับความตระหนักรูในการเล้ียงลูกดวยนมแมระหวางกอนและ

หลังการใหความรูเก่ียวกับการเล้ียงลูกดวยนมแมแกหญิงตั้งครรภ ณ โรงพยาบาล

แหงหน่ึงใน 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 ชวยฟนคืนชพีอยางไรใหรอดชีวิต 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 ศภุรัสม์ิ วิเชียรตนนท   

MBA : สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร Chairperson : อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี  อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ 

อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกล่ิน และอาจารย ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 หอง LI 5 อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 4 

เวลา รหัส เร่ือง 

13.00 – 14.00 น. MBA_Invited บรรยายเร่ือง “นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น  

อยางย่ังยืน และการประยุกตใช” 

โดย รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา 

14.00-14.15 น. MBA 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑกรีนของ

ผูบริโภคไทย โดย อําพล ชะโยมชัย และจาตุรงค จรัสตระกูล 

   



 
 

14.15-14.30 น. MBA 2 การจัดการโลจิสติกสขาออกสินคาแชแข็งสําหรับวิสาหกิจขนาดยอม 

กรณีศึกษา สละลอยแกวแชแข็ง  

โดย เมธาพร กิมโสม  ณัฐพัชร ธรรมอรุณศุชักดิ์ และธนพงษ รวมสุข 

14.30-14.45 น. MBA 3 อิทธิพลของทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง ที่มีตอความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลน ในกรุงเทพมหานคร  

โดย หทัยชนก รัตโน  ภรูิพัฒน ชาญกิจ และภาวิน ชินะโชติ  

14.45-15.00น. MBA 4 ผลกระทบของความหลากหลายของคณะกรรมการตอคุณภาพกําไรของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย อนุวัฒน ภักดี 

15.00-15.15 น. MBA 5 อิทธิพลของการบริหารตราสินคาและการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีตอ

การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยผานเครือขายสังคม

ออนไลนในจังหวัดชลบุรี กรณีศึกษากลุมผูบริโภค Gen Y  

โดย จันทิมา กําลังดี  ภูริพัฒน ชาญกิจ และภาวิน ชินะโชติ 

15.15-15.30 น. MBA 6 พฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุน 

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย  กชกร กลอยสวาท และชลธิชา อนุกูล 

15.30-15.45 น. MBA 7 รูปแบบ และกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการผลิตรังผ้ึงหมอนํ้ารถยนต 

กรณีศึกษา หางหุนสวนจํากัด เค.พี.เรดิเอเตอร  

โดย วชิรวิชญ แซล่ี และพิทักษ ศิริวงศ 

15.45-16.00 น. MBA 8 รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปของ 

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในอําเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม โดย นวพรรษ ภาษีสวัสดิ์ และพิทักษ ศิริวงศ 

16.00-16.15 น. MBA 9 อิทธิพลขององคกรแหงความสุขที่สงผลตอความผูกพันในองคกรของบุคลากร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

โดย ณัฐพันธ มีมุข  สุรเสกข พงษหาญยุทธ และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย  

16.15-16.30 น. MBA 10 วิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดย ระบิล พนภัย  
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14.00-14.15 น. MBA 11 ปจจัยที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา 

Loonnystore โดย อังกสมาลักษณ ไทยสม และจิตพนธ ชุมเกตุ 

14.15-14.30 น. MBA 12 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการ

จัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

โดย ผองใส สินธุสกุล และพงษสันติ์ ตันหยง 

14.30-14.45 น. MBA 13 ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนตดูคาติในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย ประภัสสร มังกรกิม และจิตพนธ ชุมเกตุ 

14.45-15.00น. MBA 14 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูป

จังหวัดนครปฐม โดย พงษสันติ์ ตันหยง 

15.00-15.15 น. MBA 15 การปรับใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย 

   



 
 

15.15-15.30 น. MBA 16 แนวทางการสงเสริมแรงจูงใจในการทํางานประจําสูงานวิจัยของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

โดย ริญญาภัทร พสิษฐกุลเวช  สุวัฒน 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 ความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคา          

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 
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เวลา รหัส เร่ือง 

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 
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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 รุกขชาต ิ 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 การเส่ือมสลายของกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ  

โดย ณชพงศ จันจุฬา  นุรดี ลาเตะ และนท ศิริกาญจน 

10.30-10.45 น. HUM 7 พัฒนาการภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

โดย จริญญาพร สวยนภานุสรณ 
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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 การศึกษาทับหลังทีป่ราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ  

โดย กวินวัฒน หิรัญบูรณะ และนันทพร บุญพรหม 

10.15-10.30 น. HUM 13 งานสรางสรรควิชาการทางดนตรีซัมมารีซัม: เพลงพื้นบานรองเง็ง เรียบเรียง

สําหรับกีตารคลาสสิก โดย ทยา เตชะเสน 

10.30-10.45 น. HUM 14 มุมมองทางอาชญาวิทยากับปญหากลุมรถจักรยานยนตซ่ิงของวัยรุน (เด็กแวน) 

โดย ปยะพร ตันณีกุล 

PAL : สาขารัฐประศาสนศาสตร 

และนิติศาสตร 

Chairperson : อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ  

อาจารยฉลองบูรณ เพ็งลํา และอาจารยธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 

วันที่ 30 มีนาคม 2561 หอง LI 3 อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 3 
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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 การแปรเปล่ียนกระบวนทัศนการบริหารการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

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   

จังหวัดราชบุร ี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 

Chairperson : รองศาสตราจารย ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์  อาจารยญาณภัทร ยอดแกว  

อาจารยณรงควรรษ บุญมา และอาจารยแพรภัทร ยอดแกว 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 หองประชุมปนเกลียว อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 2 

13.00-14.00 น. PHB_Invited บรรยายเร่ือง “หลักศาสนาในศาสตรพระราชา” 

โดย นายมานัส ทารัตนใจ 

เวลา หอง SC103 อาคารศูนยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ช้ัน 1 

14.00-14.15 น. PHB 1 การประยุกตหลักคําสอนของศาสนาอิสลามสูการปองกันปญหายาเสพติด  

โดย อิสมาแอล เจะเล็ง 

14.15-14.30 น. PHB 2 วิเคราะหหลักการสรางปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท  

โดย พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช/นาคสิทธิเลิศ) 

14.30-14.45 น. PHB 3 ศีล 5 กับการแกปญหาภาวะ “ไรศีล” ในสังคมไทย  

โดย สัณหกฤษณ บุญชวย และจุฑามาศ จุลจันทรังษี 

14.45-15.00 น. PHB 4 ศึกษาวิเคราะหแนวคิดธรรมชาตินิยมของปรัชญาเตา: ขอโตแยงการนําแนวคิด

ธรรมชาตินิยมมาใชกับมนุษย โดย ณรงควรรษ บุญมา 

15.00-15.15 น. PHB 5 การเผยแผพระพุทธศาสนามหายาน: กรณีศึกษาวัดธรรมปญญารามบางมวง  

โดย พระมหาสุริยา คั้นพาบ (แสงอินตา) 

15.15-15.30 น. PHB 6 ผีของชาวลาวครั่ง: กรณีศึกษาความเชื่อเรื่องผีของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน 

อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดย ธิติพงศ มีทอง 

15.30-15.45 น. PHB 7 พุทธจริยศาสตรกับการดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษย  

โดย สรวิชญ วงษสอาด 

15.45-16.00 น. PHB 8 วาทกรรมเรื่องอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป โดย เดนชัย ประทุมแฝง 

16.00-16.15 น. PHB 9 วิเคราะหเกณฑตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาท โดย สรวิชญ วงษสอาด 

เวลา หองประชุมปนเกลียว อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 2 

14.00-14.15 น. PHB 10 ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเก่ียวกับเหตุผลบริสุทธ์ิของอิมมานูเอล คานต 

ในเชิงญาณวิทยา โดย พระสุริยันต กตสาโร (คําคิน) 

14.15-14.30 น. PHB 11 ศึกษาวิเคราะหแนวคิดของปรัชญามนุษยนิยมใน ฮีต 12 คลอง 14  

โดย พระวีรพล โชติวโร (ศรีพิทักษ) 

14.30-14.45 น. PHB 12 โชติยศาสตร ศิลปศาสตรแหงการทํานายจากภารตวิทยาสูดินแดนสยามประเทศ 

โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ 

14.45-15.00 น. PHB 13 วัฒนธรรมการกินหมากในสังคมไทยสมัยกอน โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ 

15.00-15.15 น. PHB 14 สายธารแหงความคิด: การถวายคืนอํานาจแกสถาบันกษัตริยในทัศนะของ 

โทมัส ฮอบส โดย ธิติพงศ มีทอง 

15.15-15.30 น. PHB 15 ความหลากหลายทางชาติพันธุในเมืองราชบุรี โดย กนกอร  สวางศร ี

15.30-15.45 น. PHB 16 คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร โรงเรียนการบิน 

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ 

15.45-16.00 น. 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 ช้ัน 3 

เวลา รหัส เร่ือง 

13.00-14.00 น. AEC_Invited บรรยายเร่ือง “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: หน่ึงในกลไกหลักของสหภาพที่เต็มไปดวย

คุณูปการแหงความยุติธรรม โดย สัณหกฤษณ บุญชวย 

14.30-14.45 น. AEC 3 ปญหาการบังคับใชกฎบัตรอาเซียน: ศึกษาเปรียบเทียบหลักการของกฎหมาย

สหภาพยุโรป โดย ชาคริต อ่ิมเจริญกุล 

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 เช้ือเมืองพาน   

และอาจารย ดร.ประพนธ  เล็กสุมา 

วันที่ 30 มีนาคม 2561 หอง LI 1 อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 3 

เวลา รหัส เร่ือง 

09.00-10.00 น. TR_Invited บรรยายเร่ือง “การพัฒนาทองเที่ยวทองถิ่นอยางย่ังยืน” 

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 แนวทางการฟนฟูแหลงทองเที่ยวชุมชนตลาดนํ้าเหลาตั๊กลัก อําเภอดําเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี โดย ประพนธ เล็กสุมา  ชนิดา เสียงเพราะ  นํ้าผ้ึง 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  นํ้าฝน ขวัญตา และธนวรรษ ดอกจันทร 

11.15-11.30 น. TR 6 แนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร เกาะลัดอีแทน 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย มัสลิน บัวบาน  รัตติยากร รตันฤทธิชัย  

อารีญา ทับทิมตระกูลด ี วนิดา ศรีอนุชิต และวาทินี เพชรไทรแกว 

11.30-11.45 น. TR 7 แนวทางการจัดการการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของชุมชนบานไผหูชาง อําเภอ

บางเลน จังหวัดนครปฐม โดย พิมพชนก มูลมิตร  ศศิประภา ไมตรา  

ชฎาพร ทองดอนเกรื่อง และมนตรี ขันทอง 

11.45-12.00 น. TR 8 การพัฒนารูปแบบส่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคชุมชน 

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 อ้ึงประสูติ 

EDA : สาขาบริหารการศึกษา Chairperson : ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว  

อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู และอาจารย ดร.ณัฐวรรณ พุมดีย่ิง 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 หอง LI 3 อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 3 

เวลา รหัส เร่ือง 

13.00-14.00 น. EDA_Invited บรรยายเร่ือง “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 ราตร ีเวียงสิมา  นวัตกร หอมสิน และประพรทิพย คุณากรพิทักษ 

15.15-15.30 น. EDA 6 การสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  

โดย พรพรรณ ใจกําแหง  นริศ สวัสดี และเจนจบ สุขแสงประสิทธ์ิ 



 
 

EDR : สาขาวิจัยการศึกษา Chairperson : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย  

และผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน  

วันที่ 29 มีนาคม 2561 หอง Lab com 3 อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 4 

เวลา รหัส เร่ือง 

13.00-13.15 น. EDR 1 การพัฒนาส่ือการสอนจากดินไทยเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กปฐมวัย 

โดย วิสิฏฐศรี ตังครโยธิน 

13.15-13.30 น. EDR 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการตอการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม  

โดย เมธาสิทธ์ิ 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 ช้ัน 5 

เวลา รหัส เร่ือง 

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 เอ่ียมสําอางค 

13.30-13.45 น. EDC 3 ผลการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยวัสดุเหลือใชที่มีผลตอทักษะพื้นฐาน

เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็กปฐมวัย โดย อรวรรณ ทองพา และคันธรส ภาผล 

13.45-14.00 น. EDC 4 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา             

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 ช้ัน 3 

เวลา รหัส เร่ือง 

09.00-09.15 น. LD 1 สถานการณและปญหาการจัดการขยะในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล 

หวยกระทิง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา โดย ณชพงศ จันจุฬา  ชนิษฎา ชูสุข  

รัฐติกาล มะประสิทธ์ิ และซูไฮนี เหมสลาหมาด 

09.15-09.30 น. LD 2 การศึกษาความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน บานวังตาว ตําบล    

สะเนียน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน โดย จุฑามาศ โพธ์ิล้ี และพีรชัย กุลชัย 

09.30-09.45 น. 

 

LD 3 การสงเสริมความรูมาตรฐานโฮมสเตยเพื่อประเมินความพรอมในการพัฒนา 

โฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนา ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน  

โดย จุฑา จิตวงศภักดี และพีรชัย กุลชัย 

09.45-10.00 น. LD 4 การศึกษารูปแบบการสรางความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัย 

เพื่อทองถิ่น โดย กฤตชยา แสนเขียววงศ และพีรชัย กุลชัย 

10.00-10.15 น. LD 5 การพัฒนาชองทางการตลาดผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP (Good Agricultural 

Practice) ของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง ตําบลคําพอุง อําเภอโพธ์ิชัย 

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 

จังหวัดกาญจนบุร ีโดย พวงรัตน เชื้อรบ ชาญสตพัชร 

11.00-11.15 น. LD 9 ศิลปะการปองกันตัวของกลุมชาติพันธุในอาณาบริเวณอนุภูมิภาคลุมนํ้าแมโขง 

โดย ทองอินทร ไหวดี และธรรมสรณ ตันกายา 

11.15-11.30 น. LD 10 ทุนตามแนวคิดของปแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) กับส่ือชุมชน  

โดย ณัชชา  ศิรินธนาธร 

RTR : สาขางานประจําสูงานวิจัย (R to R) Chairperson : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย  

วันที่ 29 มีนาคม 2561 หอง Lab com 3 อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 4 

เวลา รหัส เร่ือง 

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 

วันที ่29 มีนาคม 2561 ช้ัน 2 อาคารศูนยภาษาฯ 

13.00-14.00 น. AGR 1 P ผลการไดรับแสงแดดชวงเชาและชวงบายของโรงเรือนแบบขวางตะวัน 

ตอสมรรถภาพการผลิตไกเน้ือพื้นเมืองลูกผสมทางการคา  

โดย มหิศร ประภาสะโนบล 

13.00-14.00 น. AGR 2 P ผลของวิธีการเก็บรักษาตนพันธุที่มีตอความงอก การแตกตาขาง และการเจริญ 

เติบโตของรากของมันสําปะหลัง โดย ภารดี แซอ้ึง และศุกรวรรณ แซอ้ึง 

13.00-14.00 น. AGR 3 P การเลือกเน้ือไกและการประกอบอาหารจากเน้ือไก 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 การเพาะเล้ียงแพลงกตอนพืชภายใตสภาวะแหลงกําเนิดแสงที่ตางกัน: กรณีศึกษา 

Chlorella (Chlorella sp.)  

โดย ปณิธาน แกวจันทวี กิตตินันท บุญรอด และยุพิน ยืนยง 

13.00-14.00 น. AGR 6 P ผลของการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสตอการเหลือรอด 

ของโพรไบโอติกในสภาวะเลียนแบบระบบยอยอาหารและผลิตภัณฑเยลล่ีเหลว  

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 การศึกษาฤทธ์ิตานเชื้อ 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 การศึกษาฤทธ์ิยับยั้งการสรางไบโอฟลมของเชื้อ 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 การพัฒนาขนมฝอยทองพลังงานต่ําดวยนํ้าตาลแอลกอฮอล  

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 ทศันเจริญ  อาจารย ดร.วัชรินทร ราชนิยม 

อาจารย ดร.ปยะชาติ มีจิตรไพศาล  อาจารย ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา  

และอาจารย ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา 

วันที ่29 มีนาคม 2561 ช้ัน 2 อาคารศูนยภาษาฯ 

13.00-14.00 น. SCI 1 P ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธ์ิตานออกซิเดชันของหญาคา  

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 การทดสอบสารพฤกษเคมีและฤทธ์ิตานออกซิเดชันของตําแยชาง  

โดย บุษราคัม สิงหชัย  ชบาไพร  มานัส และทัศนีย  คําใหญ 

13.00-14.00 น. SCI 4 P อิทธิพลของสารคูควบไซเลนตอการออนตัวของความเคนและพลังงานสูญหาย

ของยางธรรมชาติผสมซิลิกาเปนสารตัวเติม  

โดย ศศิลักษณ ชีทอง  กิตตินันท ชวยดํา และวัชรินทร สายนํ้าใส 

13.00-14.00 น. SCI 5 P การประยุกตใชวิธีการพื้นผิวตอบสนองในการออกสูตรยางคอมเปานด: 

กรณีศึกษาผลของปริมาณเขมาดําและปริมาณกํามะถัน  

โดย สุไหลหมาน เบญฤทธ์ิ และ วัชรินทร สายนํ้าใส 

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 ช้ัน 2 อาคารศูนยภาษาฯ 

13.00-14.00 น. CED 1 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน  

วิชาการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 

โรงเรียนอูทอง โดย จิรัฏฐ คงควร และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

13.00-14.00 น. CED 2 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา  

ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดย ณัฐภาส ดวงจันทร และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 



 
 

13.00-14.00 น. CED 3 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  

เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรบันักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 

วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดย สมชาย สุดใจดี และนพดล ผูมีจรรยา 

13.00-14.00 น. CED 4 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบนําตนเอง  

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม โดย ปารมี ปานทอง และวินัย เพ็งภิญโญ 

13.00-14.00 น. CED 5 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด 

เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1  

วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดย ศุภากร สุนทรสารทูล และนพดล ผูมีจรรยา 

13.00-14.00 น. CED 6 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางาน 

ของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)  

โดย กันติมา เติมแกว และนพดล ผูมีจรรยา 

13.00-14.00 น. CED 7 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการจดจํา 

คําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง  

โดย เดชพิพัฒน พักใคร และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

13.00-14.00 น. CED 8 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง  

เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย ก่ิงกาญจน  ฟกทอง และวิมาน ใจดี 

13.00-14.00 น. CED 9 P การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบ NHT  

โดย วุฒิชาติ บูชาพิมพ และมนัสนิต ใจดี 

13.00-14.00 น. CED 10 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)  

โดย ณัฐกัณณ ไซพันธแกว และปถมาภรณ ไทยโพธ์ิศรี 

13.00-14.00 น. CED 11 P การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตรวมกับ

เทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ โดย จิรเวช พุมประดิษฐ และ สุมาลี สิกเสน 

13.00-14.00 น. CED 12 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย สิริรัตน สุขเมือง และวิมาน ใจดี 

13.00-14.00 น. CED 13 P การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด รวมกับเทคนิคการเรียนรู 

แบบเพื่อนคูคิด โดย ธวัชชัย แสงจันทร และสุมาลี สิกเสน 

13.00-14.00 น. CED 14 P 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 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลปและ 

หลักการออกแบบ โดย รุงโรจน หนอยวงคํา และสุมาลี สิกเสน 

13.00-14.00 น. CED 18 P การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 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 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม 

โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับนักเรียน

ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โดย สุปรียา แกวเจริญ และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 

13.00-14.00 น. CED 21 P การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน  

รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดย อวัตถา แกวหานาม และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 

13.00-14.00 น. CED 22 P การพัฒนาส่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

(E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่อง ระบบเครอืขาย

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 

สุพรรณบุรี โดย พลอยปภัส เนียมสีนวล และวินัย เพ็งภิญโญ 

NUR : สาขาพยาบาลศาสตร  

สาธารณสุขศาสตรและสุขภาพ 

Chairperson : ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์   

อาจารย ดร.บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ และอาจารย ดร.วารธินีย แสนยศ  

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ช้ัน 2 อาคารศูนยภาษาฯ 

13.00-14.00 น. NUR 1 P ความแตกตางของสภาวะสุขภาพกับการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ  

โดย มารุต ภูพะเนียด และณปภา ประยูรวงษ 

13.00-14.00 น. NUR 2 P พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของนิสิตชายในสถาบันอุดมศกึษาภาคตะวันออก 

โดย จันทรเจา จันทเขต  วิธวรรณ วงศอนันตสิทธ์ิ และชัยนันท เหมือนเพ็ชร 

13.00-14.00 น. NUR 3 P ตนแบบเกมคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมทักษะความจําแบบมีสวนรวมในผูสูงอายุ  

โดย ลัดดาวัลย จําปา 

13.00-14.00 น. NUR 4 P ผลของการใหความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก โดยใชกระบวนการกลุม 

ในผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

โดย สุภาภัค สิงหเสนา  ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห และออยทิพย บัวจันทร 



 
 

13.00-14.00 น. NUR 5 P การศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยควบคุมโรคเบาหวานของผูสูงอายุที่สามารถ

ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดและไมไดในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม  

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 เกียรติบุญศร ีและสุพตัรา เดชฉกรรจ 

13.00-14.00 น. NUR 9 P การปองกันการกลับเปนซํ้าสําหรับผูรอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง  

โดย จุฑาทิพย เทพสุวรรณ 

13.00-14.00 น. NUR 10 P พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ฐิติมา โพธ์ิชัย 

สิริสุดา ฐานะปตโต  ปนัดดา วงษสันเทียะ  ชญานิศ ภิรมยกิจ และพงศธร ไขโพธ์ิ  

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 โพธ์ิตั้งธรรม และปวิตรา ทองมา 

MBA : สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร Chairperson : อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี  อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ 

อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกล่ิน และอาจารย ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ช้ัน 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 กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี  

โดย ธนาศักดิ์ ขายกระโทก  สิริมา บูรณกุศล และศรัณย ตันวัฒนะพงษ 

13.00-14.00 น. MBA 5 P ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน 

ในจังหวัดอุบลราชธานี  

โดย สิริมา บูรณกุศล  ธนาศักดิ์ ขายกระโทก และอัจฉรา ชินนิยมพาณิชย 

13.00-14.00 น. MBA 6 P ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาออนไลนของนักศึกษาหญิงไทยและเวียดนาม 

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 

วันที ่29 มีนาคม 2561 ช้ัน 2 อาคารศูนยภาษาฯ 

13.00-14.00 น. HUM 1 P การถอดองคความรูความสําเร็จในการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาชุมชนบานทุงสวน ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  

โดย คุณัญญา เบญจวรรณ  อนันธิตรา ดอนบันเทา  ภัทธินี พิกษร  

วิลาสินี บุญฤทธ์ิ 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 

และนิติศาสตร 

Chairperson : อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ  

อาจารยฉลองบูรณ เพ็งลํา และอาจารยธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ช้ัน 2 อาคารศูนยภาษาฯ 

เวลา รหัส เร่ือง 

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 พุมดีย่ิง 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ช้ัน 2 อาคารศูนยภาษาฯ 

13.00-14.00 น. EDA 1 P การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากร ของวิทยาลัยเครือขาย 

ภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  

โดย เพ็ญรุง วรรณดี  ปวิดา โพธ์ิทอง 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 การบรหิารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคดิเห็นของคร ู

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 ช้ัน 2 อาคารศูนยภาษาฯ 

เวลา รหัส เร่ือง 

13.00-14.00 น. RTR 1 P ชองทางการส่ือสารนโยบายและทิศทางไปสูการปฏิบัติของวิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กวิน ปลาออน และรตานันท รัตนะ 



สารบัญ 
 

 หนา 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)  
 

สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร (AGR)  

ประธานสาขา: อาจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี 1 

การศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของบัวหลวงและการเสริมกลีบบัวหลวงในเมี่ยงคําสําเร็จรูป  

โดย เลอลักษณ  เสถียรรัตน  อาภัสรา กวีวังโส และพารถร  ศรีผุดผอง 2 

การอนุรักษและใชประโยชนของขาวหอมนครชัยศรีในจังหวัดนครปฐม  

โดย พิทักษพงศ ปอมปราณี 10 

การศึกษากระบวนการหมักดองผักพ้ืนบานลาวคร่ังตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  

โดย กัญญา สอนสนิท 21 

การคัดแยกโพรไบโอติกในกระบวนการหมักเตาเจี้ยวสดและการตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน โดย พัชรินทร เทียมใหม และกัญญา สอนสนิท 29 

การแยกและคัดเลือกโพรไบโอติกเพ่ือประยุกตใชในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม  

โดย นฤมล อยูหนุน และกัญญา สอนสนิท 37 

การคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดินท่ีมีฤทธ์ิยับย้ังเชื้อรา Curvularia sp.  

โดย วาสนา เนียมแสวง  เมธาวี แซอึ๊ง และหัสยา สระหงษทอง 44 
 

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 54 

ปริมาณฟนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยดรวมของสารสกัดน้ําจากผลมะตาด  

โดย การะเกตุ โบอองเจริญลาภ  สรีวรรณ ออนบัว และอรุณรัตน สัณฐิติกวินสกุล 55 
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ชวยสอนออนไลน เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

โดย สิทธิโชค สุพรรณนานนท และอารีรัตน แกวประดิษฐ 392 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เร่ือง องคประกอบของ

คอมพิวเตอร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  

โดย ธันยพร มูลกระโทก และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 402 

การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร เร่ือง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

โดย ธัญญพัทธ รังสิธนิตศักด์ิ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 411 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบซิปปารายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน โดย รัตนาวลี ศรีเครือ และภานุวัฒน  ศรีไชยเลิศ 420 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint สําหรับผูเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองกรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)  

โดย นันทิวรรธน เพ็งสอน และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 429 

ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม 

เร่ือง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา  

โดย สุริยา พันธุแตง และปถมาภรณ ไทยโพธ์ิศรี 439 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL – Plus เร่ือง หลักภาษาไทยนารู

สําหรับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ของโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ)  

โดย จิราภรณ แขกใจเย็น และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 448 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํารวมกับบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน  

เร่ือง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานหนองปากโลง  

โดย สุทธิพงษ เกตุประทุม และไพศาล สิมาเลาเตา 459 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา โดย สันติ  แซเซ็น และปถมาภรณ  ไทยโพธ์ิศรี 468 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เร่ือง Microsoft Excel 2013 ดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP โดย ธนชิต จิตหมั่น และมนัสนิต ใจดี 478 

การพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน (LT) รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ออนไลน (e-Learning) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง โปรแกรม Adobe Flash  

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย วัชระ จาพันธ และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 488 

การพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน (LT) รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดย พัฒนวิชญ นาคศรีโภชน และไกยสิทธ์ิ อภิระติง 496 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โดย ศศิประภา สรางเขต และวินัย เพ็งภิญโญ 504 
 

สาขาพยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตรและสุขภาพ (NUR)  

ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถ์ิ   

อาจารย ดร.บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ และอาจารย ดร.วารธินีย แสนยศ 514 

พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนิสิตหญิงในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก  

โดย ชนิตา วงคสวาง  สุทธิพงษ ทวมทอง และชัยนันท เหมือนเพ็ชร 515 

รูปแบบการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย [Developmental Surveillance and Promotion 

Manual(DSPM)] เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุรี โดย บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ และบุษบา อรรถาวีร   523 

เราจะนอมนําศาสตรพระราชามาใชในระบบสุขภาพไดอยางไร จึงจะถึงพรอมซึ่งความย่ังยืนในยุคไทยแลนด 4.0  

โดย เสาวรี เอี่ยมลออ 533 

ผลของการใช padlet เพ่ือสงเสริมทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 2 

หัวขอ การพยาบาลผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บ โดย ปติณัช ราชภักดี 542 

การสังเคราะหชุดความรูชุมชนเพ่ือพัฒนาสุขภาวะภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี  

โดย พิมสุภาว จันทนะโสตถ์ิ  อาภา ภัคภิญโญ ยังประดิษฐ  ยุพา จิ๋วพัฒนกุล   นงนุช เพ็ชรรวง  สุรัสวดี ไววอง  

และสมชาย วิริภิรมยกูล 552 

การเปรียบเทียบระดับความตระหนักรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแมระหวางกอนและหลังการใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยง

ลูกดวยนมแมแกหญิงต้ังครรภ ณ โรงพยาบาลแหงหนึ่งใน จ.นครปฐม โดย ภัสสรา แกวถาวร และดวงพร ผาสุวรรณ  561 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลนครปฐม  

โดย ณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล  571 

ชวยฟนคืนชีพอยางไรใหรอดชีวิต โดย พรทิพย จอกกระจาย 578 

กรณีศึกษาการดูแลผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจเตนผิดปกติ โดย พรทิพย จอกกระจาย 588 

การประเมินและการจัดการภาวะช็อคจากการติดเชื้อ โดย จุฑารัตน ผูพิทักษกุล และพรทิพย จอกกระจาย  599 

การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนกับการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะ แบบอภิปญญาของนักศึกษา

พยาบาลศาสตรชั้นปท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดย วริยา จันทรขํา 610 

กรณีศึกษาการดูแลการต้ังครรภแฝด โดย ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท   616 

 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
 

สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร (MBA)  

ประธานสาขา: อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี  อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ  

อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น และอาจารย ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ 632 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑกรีนของผูบริโภคไทย  

โดย อําพล ชะโยมชัย และจาตุรงค จรัสตระกูล 633 

การจัดการโลจิสติกสขาออกสินคาแชแข็งสําหรับวิสาหกิจขนาดยอม กรณีศึกษา สละลอยแกวแชแข็ง  

โดย เมธาพร กิมโสม  ณัฐพัชร ธรรมอรุณศุชักด์ิ และธนพงษ รวมสุข 644 

อิทธิพลของทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง ท่ีมีตอความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในการซื้อเคร่ืองสําอาง 

ผานสื่อสังคมออนไลน ในกรุงเทพมหานคร โดย หทัยชนก รัตโน  ภูริพัฒน ชาญกิจ และภาวิน ชนิะโชติ  655 

ผลกระทบของความหลากหลายของคณะกรรมการตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย โดย อนุวัฒน ภักดี 665 

อิทธิพลของการบริหารตราสินคาและการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

ในผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางไทยผานเครือขายสังคมออนไลนในจังหวัดชลบุรี กรณีศึกษากลุมผูบริโภค Gen Y  

โดย จันทิมา กําลังดี  ภูริพัฒน ชาญกิจ และภาวิน ชินะโชติ 674 

พฤติกรรมการซื้อเคร่ืองสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย  กชกร กลอยสวาท และชลธิชา อนุกูล 684 

รูปแบบ และกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการผลิตรังผึ้งหมอน้ํารถยนต กรณีศึกษา หางหุนสวนจํากัด  

เค.พี.เรดิเอเตอร โดย วชิรวิชญ แซลี่ และพิทักษ ศิริวงศ 695 

รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม (SMEs) ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย นวพรรษ ภาษีสวัสด์ิ และพิทักษ ศิริวงศ 706 

อิทธิพลขององคกรแหงความสุขท่ีสงผลตอความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

โดย ณัฐพันธ มีมุข  สุรเสกข พงษหาญยุทธ และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย  714 

วิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน นครราชสีมา โดย ระบิล พนภัย  725 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore  

โดย อังกสมาลักษณ ไทยสม และจิตพนธ ชุมเกตุ 736 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม โดย ผองใส สินธุสกลุ และพงษสันต์ิ ตันหยง 745 

ปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนตดูคาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

โดย ประภัสสร มังกรกิม และจิตพนธ ชุมเกตุ 755 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม โดย พงษสันต์ิ ตันหยง 763 

แนวทางการสงเสริมแรงจูงใจในการทํางานประจําสูงานวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม โดย ริญญาภัทร พสิษฐกุลเวช  สุวัฒน ฉิมะสังคนันท และวิศิษฐ ฤทธิบุญชัย 772 

ปจจัยวัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี  

โดย นันทนา มาศภากร  หรรษา คลายจันทรพงษ และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย 781 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

โดย พัชรกันต นิมิตรศดิกุล และพงษสันต์ิ ตันหยง 791 

การมีสวนรวมของเกษตรกรในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา  

ธุรกิจปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม โดย กนกพัชร กอประเสริฐ 801 

ความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดท่ีหางสรรพสินคาบ๊ิกซี  

สาขานครปฐม โดย ชนพงษ  อาภรณพิศาล และเพ็ชราภรณ ชัชวาลชาญชนกิจ 811 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน โดย พรรชนชญมน แจงถ่ินปา และอัครนันท คิดสม 819 
 

สาขานิเทศศาสตร (PR)  

ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา  รุจิโชค 830 

ปรากฏการณการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางรายการโทรทัศนจากยุคอนาล็อกสูยุคดิจิทัล โดย วินัย บุญคง 831 
 

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HUM)  

ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล  อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงษ   

อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข  อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา  อาจารยวัลลี นวลหอม   

อาจารยจิตรภณ สุนทร และอาจารยสนธยา โจมกัน 838 

ความเชื่อการสรางเมรุลอยแบบกะเหร่ียง ชุมชนบานสามหลงั ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี  

โดย จิราภรณ ทองสมุทร  คมสัน ศรีบุญเรือง และบุษบา ทองอุปการ 839 

การสรางแผนท่ีแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

โดย รัชชานนท อินทรพฤกษ  คมสัน ศรีบุญเรือง และบุษบา ทองอุปการ 850 

แฮชแทกเชิงวิเคราะหจากบทความบนทวิตเตอร : กรณีศึกษา #IoT  

โดย อภิชัย รุกขชาติ  วิภาดา เชี่ยวชาญ และณัฐภัทร แกวรัตนภัทร 858 

การสืบคนและการใชสารสนเทศของนักเรียนตางดาวในกรุงเทพมหานคร โดย สทุธิดา ศิลารัตน และวิภาดา เชี่ยวชาญ 867 

แรงจูงใจในการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิของอาจาริยสาท่ีเปนฆราวาสในจังหวัดสงขลา  

โดย พระฉัตรชัย วิไลลักษณ และปญญา เทพสิงห 878 

การเสื่อมสลายของกลุมอนุรักษปาชมุชนกาลอ โดย ณชพงศ จันจุฬา  นุรดี ลาเตะ และนท ศิริกาญจน 886 

รูปแบบเจดียประธานวัดพระธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร: เสนทางของงานพุทธศิลปลูกผสม โดย พิริยา พิทยาวัฒนชัย 894 

แบบฝกคําสัมผัสเพ่ือพัฒนาทักษะการจําคําศัพทของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร โดย ดวงจิตร สุขภาพสุข 904 

แหธงสงกรานต ประเพณีทองถ่ินของกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง ในจังหวัดนครปฐม โดย จิตกวี กระจางเมฆ 912 

การศึกษาทับหลังท่ีปราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ โดย กวินวัฒน หิรัญบูรณะ และนันทพร บุญพรหม 920 

งานสรางสรรควิชาการทางดนตรีซัมมารีซัม: เพลงพ้ืนบานรองเง็ง เรียบเรียงสําหรับกีตารคลาสสิก โดย ทยา เตชะเสน 928 

มุมมองทางอาชญาวิทยากับปญหากลุมรถจักรยานยนตซิ่งของวัยรุน (เด็กแวน) โดย ปยะพร ตันณีกุล 935 
 

สาขารัฐประศาสนศาสตรและนิติศาสตร (PAL)  

ประธานสาขา: อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ  อาจารยฉลองบูรณ เพ็งลํา และอาจารยธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 943 

แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 โดย นิภาพรรณ เจนสันติกุล 944 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 

การแปรเปลี่ยนกระบวนทัศนการบริหารการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

โดย สันตชัย รัตนะขวัญ 951 

ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 โดย มนูญ จนัทรสมบูรณ และอรพรรณ ไกรวิจิตร 963 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม  

โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และศุภจักร โรจนวีรเดช 975 

การมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  

โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และวรรณรวี เหมบุตร 986 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และเอนก ลลิตวสุภิญโญ 997 
 

สาขาปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม (PHB)  

ประธานสาขา: รองศาสตราจารย ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์   

อาจารยญาณภัทร ยอดแกว  อาจารยณรงควรรษ บุญมา และอาจารยแพรภัทร ยอดแกว 1007 

การประยุกตหลักคําสอนของศาสนาอิสลามสูการปองกันปญหายาเสพติด โดย อิสมาแอล เจะเล็ง 1008 

วิเคราะหหลักการสรางปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดย พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช/นาคสิทธิเลิศ) 1017 

ศีล 5 กับการแกปญหาภาวะ “ไรศีล” ในสังคมไทย โดย สัณหกฤษณ บุญชวย และจุฑามาศ จุลจันทรังษ ี 1027 

ศึกษาวิเคราะหแนวคิดธรรมชาตินิยมของปรัชญาเตา: ขอโตแยงการนําแนวคิดธรรมชาตินิยมมาใชกับมนุษย  

โดย ณรงควรรษ บุญมา 1044 

การเผยแผพระพุทธศาสนามหายาน: กรณีศึกษาวัดธรรมปญญารามบางมวง โดย พระมหาสุริยา ค้ันพาบ (แสงอินตา) 1057 

ผีของชาวลาวคร่ัง: กรณีศึกษาความเชื่อเร่ืองผีของชาวลาวคร่ังในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  

โดย ธิติพงศ มีทอง 1063 

พุทธจริยศาสตรกับการดําเนินชีวิตท่ีดีของมนุษย โดย สรวิชญ วงษสอาด 1073 

วาทกรรมเร่ืองอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป โดย เดนชัย ประทุมแฝง 1085 

วิเคราะหเกณฑตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาท โดย สรวิชญ วงษสอาด 1092 

ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับเหตุผลบริสุทธ์ิของอมิมานเูอล คานตในเชงิญาณวิทยา โดย พระสุริยันต กตสาโร (คําคิน) 1103 

ศึกษาวิเคราะหแนวคิดของปรัชญามนุษยนิยมใน ฮีต 12 คลอง 14 โดย พระวีรพล โชติวโร (ศรีพิทักษ) 1111 

โชติยศาสตร ศิลปศาสตรแหงการทํานายจากภารตวิทยาสูดินแดนสยามประเทศ โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ 1118 

วัฒนธรรมการกินหมากในสังคมไทยสมัยกอน โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภมูิ 1130 

สายธารแหงความคิด: การถวายคืนอํานาจแกสถาบันกษัตริยในทัศนะของโทมัส ฮอบส โดย ธิติพงศ มีทอง 1141 

ความหลากหลายทางชาติพันธุในเมืองราชบุรี โดย กนกอร สวางศรี 1150 

ประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวคร่ัง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

โดย แพรภัทร ยอดแกว 1160 

แนวทางการจัดการเรียนรูเพ่ือปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมในศตวรรษท่ี 21 โดย ปญญา รุงเรือง 1170 
 

สาขาอาเซียนศึกษา (AEC)  

ประธานสาขา: อาจารย ดร.ธดา สิทธ์ิธาดา และอาจารยสัณหกฤษณ บุญชวย 1180 

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนภายหลังต้ังประชาคมอาเซียน:  ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายรัฐและการรักษาผลประโยชนแหงชาติ 

ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดย ประพาฬรัตน สุขดิษฐ 1181 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 

ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป: หนึ่งในกลไกหลักของสหภาพท่ีเต็มไปดวยคุณูปการแหงความยุติธรรม  

โดย สัณหกฤษณ บุญชวย 1189 

ปญหาการบังคับใชกฎบัตรอาเซียน: ศึกษาเปรียบเทียบหลักการของกฎหมายสหภาพยุโรป โดย ชาคริต อิ่มเจริญกุล 1199 

ลูกเสืออาเซียน: ภารดรภาพแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย สัณหกฤษณ บุญชวย และจตุพร ธิราภรณ 1209 

โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV จากนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสของประเทศไทย โดย สุปรีชญา บุญมาก 1220 

ความลมเหลวจากการจัดการขยะท่ีเกิดจากถุงพลาสติกในประเทศไทยและบางประเทศในกลุมประเทศสมาชิก

อาเซียน โดย พงศชยนต ศรีสุวรรณ 1230 
 

สาขาการทองเที่ยว (TR)  

ประธานสาขา: อาจารย ดร.นิพล เช้ือเมืองพาน และอาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา 1245 

บริบทการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ณ ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม โดย นิลุบล คงเปรม  วุฒิภัทร โพลงละ  เจนจิรา ทองราษฎร  ปวีณา คงปน และพรพิกุล พจนโพธา 1246 

แผนพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

โดย วงศระวิทย นอมนําทรัพย  เบญจรัตน ปฐมชัยวาลย  ธิดารัตน ราชสิงห  สิริกัญญา ลีสม และสุกัญญา ทองแยม 1257 

การศึกษาบริบทสถานประกอบการอาหารและเคร่ืองด่ืมตามแนวคิดการทองเท่ียวตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร  

ในจงัหวัดนครปฐม โดย ปทมพร คงดี  ศรัญยา เศลาอนนัต  ศุภนภิา พงษเวียง  น้ําฝน ขวัญตา และธนวรรษ ดอกจันทร 1267 

แนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตร เกาะลัดอีแทน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

โดย มัสลิน บัวบาน  รัตติยากร รัตนฤทธิชัย  อารีญา ทับทิมตระกูลดี  วนิดา ศรีอนุชิต และวาทินี เพชรไทรแกว 1277 

แนวทางการจัดการการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของชุมชนบานไผหูชาง อาํเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

โดย พิมพชนก มลูมิตร  ศศิประภา ไมตรา  ชฎาพร ทองดอนเกร่ือง และมนตรี ขันทอง 1293 

การพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคชุมชนสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

โดย อารีรัตน ฟกเย็น  อัจฉรา หาดี  เพ็ญนภา คําจะ  อาภาวรรณ ชัยริยไพศาล และอารยา รอยอําแพง 1302 

คูมือภาษาอังกฤษเบ้ืองตนเพ่ือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสําหรับชาวบาน ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก   

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

โดย นิพล เชื้อเมืองพาน  จนิดารัตน คงแสน  ภัคพงศ มองเพอ  จิราพร อนุกูล และนภัทรา อึ้งประสูติ 1312 
 

สาขาบริหารการศึกษา (EDA)  

ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว  อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู  

และอาจารย ดร.ณัฐวรรณ พุมดียิ่ง 1322 

การศึกษาองคประกอบการนิเทศภายในเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียน ตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 

ของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี โดย สุกัลยา นิยมทอง และศักด์ิชัย นิรัญทวี  1323 

พฤติกรรมองคการท่ีสงผลตอการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 21 โดย วิชานนท ฝายขาว  นวัตกร หอมสิน และพงษนมิิตร พงษภิญโญ 1330 

ปจจัยท่ีสงผลตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

โดย สกุลภรณ นาสุริวงษ  นวัตกร หอมสิน และพงษนมิิตร พงษภิญโญ 1337 

วัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 โดย ราตรี เวียงสิมา  นวัตกร หอมสิน และประพรทิพย คุณากรพิทักษ 1345 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 

การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  

โดย พรพรรณ ใจกําแหง  นริศ สวัสดี และเจนจบ สุขแสงประสิทธ์ิ 1354 
 

สาขาวิจัยการศึกษา (EDR)  

ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย  และผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน 1363 

การพัฒนาสื่อการสอนจากดินไทยเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กปฐมวัย โดย วิสิฏฐศรี ตังครโยธิน 1364 

การเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเร่ืองเซต ดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมกับการสอนแบบปกติ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม  

โดย อิงควราพัชร อาทิตยเจริญชัย และสืบสกุล อยูยืนยง 1374 

การศึกษาความตองการจําเปนของครูท่ีปรึกษา ในการดําเนินงานนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC) จังหวัดยะลา  

โดย กรกฎา นักค้ิม และปวีณา ยอดสิน 1385 

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 1394 
 

สาขาหลักสูตรและการสอน (EDC)  

ประธานสาขา: อาจารย ดร.บุญสม ทับสาย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ  

อาจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน และอาจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย 1405 

ผลของการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มท่ีมีตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โดย รัชดาพร นาแถมพลอย และ เมษา นวลศรี 1406 

การพัฒนาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชา ธุรกิจกฬีา โดย จิตณรงค เอี่ยมสําอางค 1415 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชเกม  

โดย ขวัญพัฒม เอกนราจิรารัตน  ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ และนันทนภัส นิยมทรัพย 1424 

การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป: ทฤษฎีไตรอารขิกรวมกับเทคนิคทีมวิเคราะห  

โดย รศนา สุวรรณนอย และศศิวรรณ พชรพรรณพงษ 1432 

การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกัน

เรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดย พนิตานันท อนุสรณประชา และบุญสม ทับสาย 1440 

แนวทางการสอนอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจดวยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกซ 

รวมกับเทคนิค 5W1H โดย พัทธมน หนอสุวรรณ และบุญสม ทับสาย 1448 

การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา เพ่ือสงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค  

โดย อารยา แกวบัวดี และจินตนา ศิริธัญญารัตน 1456 

การสอนโฟนิกสแบบสรางคํารวมกับเทคนิค TPR: สอนอานออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับผูเร่ิมเรียน  

โดย วัชรินทร เครือเชา และบุญสม ทับสาย 1465 

การจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียงเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โดย บุญสม ทับสาย และศุภญา บุญตัน 1472 

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูท่ีสงเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษา  

โดย นนัทนภสั นิยมทรัพย  อัมรินทร อนิทรอยู  ศิริรัตน สระทองจนัทร  ธีราภรณ พราหมณโชติ  กรรณิการ แกวเรือง  

ชญาภา นาคไชยะ  นภสัวรรณ ศรีราคํา  มาริษา สาฆอง  วรัทยา แซมเพชร  ศิตาพร พิมพพันธุ และเสาวณีย ปฐมนรา 1478 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 

การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําภาษาไทยสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา  

โดย สมจิต จันทรฉาย  พิชญา รุงเรือง  จุฑามาศ แกวประหลาด  ชลธิชา กลอมสมร  จุรีภรณ คงหมวก  

ทรายแกว ประเสริฐการ  กิตติยา ทองเชื้อ และกมลชนก คงกระพันธ 1489 
 

สาขาการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน (LD)  

ประธานสาขา: รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 1498 

สถานการณและปญหาการจัดการขยะในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา  

โดย ณชพงศ จันจุฬา  ชนิษฎา ชูสุข  รัฐติกาล มะประสิทธ์ิ และซูไฮนี เหมสลาหมาด 1499 

การศึกษาความเปนไปไดในการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน บานวังตาว ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

โดย จุฑามาศ โพธ์ิลี้ และพีรชัย กุลชัย 1508 

การสงเสริมความรูมาตรฐานโฮมสเตยเพ่ือประเมินความพรอมในการพัฒนาโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ตําบลขุนนาน 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน โดย จุฑา จิตวงศภักดี และพีรชัย กุลชัย 1518 

การศึกษารูปแบบการสรางความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน  

โดย กฤตชยา แสนเขียววงศ และพีรชัย กุลชัย 1528 

การพัฒนาชองทางการตลาดผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ของวิสาหกิจชุมชน 

กลุมปลูกผกัคําพอุง ตําบลคําพอุง อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด โดย อรยา เจริญสุทธิกุล และพีรชัย กุลชัย 1537 

การพัฒนาศักยภาพกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานดอนกลาง ตําบลชองเมก็ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  

โดย อภิญญา แสงสงวน และพีรชัย กุลชัย 1546 

การมีสวนรวมของประชาชน ปราชญชาวบานและผูนําในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถ่ิน  

ในเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย จักรพันธ พรมฉลวย 1554 

สํารวจลักษณะสิทธิในท่ีดินของประชากรในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

โดย พวงรัตน เชื้อรบ ชาญสตพัชร 1564 

ศิลปะการปองกันตัวของกลุมชาติพันธุในอาณาบริเวณอนุภูมิภาคลุมน้ําแมโขง  

โดย ทองอินทร ไหวดี และธรรมสรณ ตันกายา 1573 

ทุนตามแนวคิดของปแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) กับสื่อชุมชน โดย ณัชชา  ศิรินธนาธร 1583 
 

สาขางานประจําสูงานวิจัย (R to R) (R2R)  

ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย 1590 

การรับรูและเขาใจเร่ืองทิศทางองคการของบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กวิน ปลาออน 1590 

การพัฒนาเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

โดย พีรศุษม ทองพวง  มนตรวี ทองเสนห และวิลาวัณย วิเศษวัชร 1599 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)   
 

สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร (AGR)  

ประธานสาขา: อาจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี และอาจารย ดร.เสาวณี คงศรี 1607 

ผลการไดรับแสงแดดชวงเชาและชวงบายของโรงเรือนแบบขวางตะวันตอสมรรถภาพการผลิตไกเนื้อพ้ืนเมืองลูกผสม

ทางการคา โดย มหิศร ประภาสะโนบล 1608 

ผลของวิธีการเก็บรักษาตนพันธุท่ีมีตอความงอก การแตกตาขาง และการเจริญ เติบโตของรากของมันสําปะหลัง  

โดย ภารดี แซอึ้ง และศุกรวรรณ แซอึ้ง 1617 

การเลือกเนื้อไกและการประกอบอาหารจากเนื้อไก ใหปลอดภัยจากการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย  

โดย นิติพล ศรีออนรอด 1627 

การพัฒนาเคร่ืองด่ืมคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหโดยใชซูคราโลสเปนสารใหความหวาน  

โดย นวพร หงสพันธุ และบงกช ตะกรุดแจม 1636 

การเพาะเลี้ยงแพลงกตอนพืชภายใตสภาวะแหลงกําเนิดแสงท่ีตางกัน: กรณีศึกษา Chlorella (Chlorella sp.)  

โดย ปณิธาน แกวจันทวี กิตตินันท บุญรอด และยุพิน ยืนยง 1645 

ผลของการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสตอการเหลือรอดของโพรไบโอติกในสภาวะเลียนแบบระบบ

ยอยอาหารและผลิตภัณฑเยลลี่เหลว โดย ทิพรักษ วงษาดี  สุพัชตรา งามเอนก และกมลชนก แกวสุข 1653 

การคัดแยกเชื้อราผลิตเอนไซมเซลลเูลสจากดินนาปลอดสารเคมี ต. ทาแรงออก อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี  

โดย จันทนา กอนเกา  สุพิตา พลูสมบัติ  ปยวรรณ พจนปริญญา และอัครมณี เข็มทอง 1661 

การศึกษาฤทธ์ิตานเชื้อ Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง 

(Neonothopanus nambi) โดย ฉัตร กรอบทอง  นันทพงศ ขําทอง  อัมพรรัตน ประไพวงศ และสุกัลญา หลีแจ 1668 

การศึกษาฤทธ์ิยับย้ังการสรางไบโอฟลมของเชื้อ Staphylococcus epidermidis ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง 

(Neonothopanus nambi) โดย มชัฌมิาภรณ ศักด์ิแพทย  อัมพรรัตน ประไพวงศ  นันทพงศ ขําทอง และสุกลัญา หลีแจ 1676 

ผลของซูโครสตอสมบัติของแปงขาวเจา โดย อุมาพร อาลัย  ตรินัย ต้ังสัมพันธ และมารุต เกิดสีเพ็ง 1684 

ผลของระยะเวลาสุญญากาศตอการถายโอนมวลสาร คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และการตานอนุมูลอิสระระหวาง

ออสโมติกดีไฮเดรชั่นสับปะรด โดย กุหลาบ สิทธิสวนจิก และอารยา บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ 1690 

การพัฒนาขนมฝอยทองพลังงานตํ่าดวยน้ําตาลแอลกอฮอล   

โดย อุมาพร อาลัย  สุพิชฌาย ปองจันลา และเจริญพงศ จันทิพยวงษ   1699 
 

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 1707 

ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธ์ิตานออกซิเดชันของหญาคา  

โดย วัชราภรณ ประภาสะโนบล  ระวิวรรณ ขันสิงห และศศิวิมล รอดพน 1708 

การวิเคราะหสารเบตาเลนและผลิตภัณฑลิปบาลมจากเสมา โดย บุษราคัม สิงหชัย และนาฏนารี ชื่นจิตร 1718 

การทดสอบสารพฤกษเคมีและฤทธ์ิตานออกซิเดชันของตําแยชาง  

โดย บุษราคัม สิงหชัย  ชบาไพร มานัส และทัศนีย คําใหญ 1724 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 

อิทธิพลของสารคูควบไซเลนตอการออนตัวของความเคนและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติผสมซิลิกาเปนสารตัวเติม  

โดย ศศิลักษณ ชีทอง  กิตตินันท ชวยดํา และวัชรินทร สายน้ําใส 1729 

การประยุกตใชวิธีการพ้ืนผิวตอบสนองในการออกสูตรยางคอมเปานด: กรณีศึกษาผลของปริมาณเขมาดําและปริมาณ

กํามะถัน โดย สุไหลหมาน เบญฤทธ์ิ และ วัชรินทร สายน้ําใส 1740 
 

สาขาคอมพิวเตอรศึกษา (CED)  

ประธานสาขา: อาจารย ดร.ไกยสิทธ์ิ อภิระติง  อาจารย ดร.สุมาลี สิกเสน  อาจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา   

อาจารย ดร.มนัสนิต ใจดี  อาจารย ดร.วิมาน ใจดี และอาจารย ดร.ปถมาภรณ ไทยโพธ์ิศร ี 1750 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชาการใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 2013 ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอูทอง โดย จิรัฏฐ คงควร และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 1751 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โดย ณัฐภาส ดวงจันทร และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 1760 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เร่ือง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดย สมชาย สุดใจดี และนพดล ผูมีจรรยา 1768 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบนําตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม  

โดย ปารมี ปานทอง และวินัย เพ็งภิญโญ 1778 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพ่ือนคูคิด เร่ือง งานอาชีพ สําหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามคัคีพิทยา) โดย ศุภากร สุนทรสารทูล และนพดล ผูมจีรรยา 1786 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เร่ือง การทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบ้ืองตน 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) โดย กันติมา เติมแกว และนพดล ผูมีจรรยา 1796 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือเสริมสรางทักษะการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิค 

การเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง  

โดย เดชพิพัฒน พักใคร และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 1806 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เร่ือง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดย กิ่งกาญจน  ฟกทอง และวิมาน ใจดี 1815 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชบทเรียนออนไลน

รวมกับการเรียนรูแบบ NHT โดย วุฒิชาติ บูชาพิมพ และมนัสนิต ใจดี 1825 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) โดย ณัฐกัณณ ไซพันธแกว และปถมาภรณ ไทยโพธ์ิศรี 1836 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ  

โดย จิรเวช พุมประดิษฐ และ สุมาลี สิกเสน 1845 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดย สิริรัตน สุขเมือง และวิมาน ใจดี 1853 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

เร่ือง ยาเสพติด รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด โดย ธวัชชัย แสงจันทร และสุมาลี สิกเสน 1863 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิครวมกันคิด เร่ือง งานชาง สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดย พงษสันต์ิ โสโท และนพดล ผูมีจรรยา 1871 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดย อารีญา ปกษิณ และวิมาน ใจดี 1880 

การพัฒนาทักษะการจําคําศัพทโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม รายวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองคําศัพท 

ในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โดย กิตติพงษ กุณาใจ และสุมาลี สิกเสม 1890 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายวิชาศิลปะ เร่ือง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ โดย รุงโรจน หนอยวงคํา และสุมาลี สิกเสน 1897 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เร่ือง การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ รวมกับเทคนิคการเรียนรู 

แบบเพ่ือนคูคิด โดย นิติรุจน ทองเถ่ือน และสุมาลี สิกเสน 1904 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เร่ือง การใชยาและสารเสพติด

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดย ณัฐพล เพชรของ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 1912 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active 

Learning เร่ือง ซอฟตแวรนารู สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดย สปุรียา แกวเจริญ และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 1920 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง  

เร่ือง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โดย อวัตถา แกวหานาม และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 1931 

การพัฒนาสื่อการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ้ืนฐาน 2 เร่ือง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 

สุพรรณบุรี โดย พลอยปภัส เนียมสีนวล และวินัย เพ็งภิญโญ 1942 
 

สาขาพยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตรและสุขภาพ (NUR)  

ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถ์ิ   

อาจารย ดร.บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ และอาจารย ดร.วารธินีย แสนยศ 1952 

ความแตกตางของสภาวะสุขภาพกับการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ  

โดย มารุต ภูพะเนียด และณปภา ประยูรวงษ 1953 

พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของนิสิตชายในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก  

โดย จันทรเจา จันทเขต  วิธวรรณ วงศอนันตสิทธ์ิ และชัยนันท เหมือนเพ็ชร 1961 

ตนแบบเกมคอมพิวเตอรเพ่ือสงเสริมทักษะความจําแบบมีสวนรวมในผูสูงอายุ โดย ลัดดาวัลย จําปา 1970 

ผลของการใหความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก โดยใชกระบวนการกลุมในผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิโดย สุภาภัค สิงหเสนา  ธมลวรรณ สวัสด์ิสิงห และออยทิพย บัวจันทร 1980 

การศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยควบคุมโรคเบาหวานของผูสูงอายุท่ีสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดและ

ไมไดในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม โดย ขวัญเรือน กาวิตู และชนิดา มทัทวางกูร 1987 

สภาพปญหาสุขาภิบาลของตลาดสดดานกายภาพและดานการคุมครองผูบริโภคของตลาดประเภทท่ี 1 ในเขตเทศบาล

นครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย พัชรี ศรีกุตา  ณัฐธิดา พิมพทอง  วราภรณ ขานสันเทียะ   

สกุลรัตน ใสพลกัง  สุดารัตน ลิศนนัท และสุนิสา หยุดกระโทก 1996 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 

ผลของการจัดการเรียนการสอนในคลินิก โดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยางตอความสุขในการเรียนและทักษะการคิดอยาง

มีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล โดย ทัศนีย ตริศายลักษณ และบําเพ็ญ พงศเพชรดิถ 2007 

ผลของการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน ตอการปฏิบัติกจิกรรมทางกายและคุณภาพชีวิตในผูปวยกระดูกสะโพกหัก

โดย สุรีรัตน เกียรติบุญศรี และสุพัตรา เดชฉกรรจ 2017 

การปองกันการกลับเปนซ้ําสําหรับผูรอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง โดย จุฑาทิพย เทพสุวรรณ 2028 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา โดย ฐิติมา โพธ์ิชัย  สิริสุดา ฐานะปตโต  ปนัดดา วงษสันเทียะ  ชญานิศ ภิรมยกิจ และพงศธร ไขโพธ์ิ  2036 

แนวทางการพัฒนาพฤฒิพลังเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดย ทัศนีย ตริศายลักษณ 2045 

ศาสตรของพระราชากับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน  

โดย หทัยชนก บัวเจริญ  ดารินทร โพธ์ิต้ังธรรม และปวิตรา ทองมา 2054 
 

สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร (MBA)  

ประธานสาขา: อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี  อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ  

อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น และอาจารย ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ 2062 

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ  

บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด โดย ปาริชาติ  เปยรักใคร และมนสิชา อนุกลู 2063 

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาท่ีมีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 

(บานแพว) โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย  วีณา ใชจําเริญ และเพ็ญพิศ สําเนียง 2073 

การพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองต้ี อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนสูเศรษฐกิจดิจิทัล โดย มาลิน ีคําเครือ  ณรงค พันธุคง และพิศาล คงเอียด 2084 

กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี  

โดย ธนาศักด์ิ ขายกระโทก  สิริมา บูรณกุศล และศรัณย ตันวัฒนะพงษ 2094 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี  

โดย สิริมา บูรณกุศล  ธนาศักด์ิ ขายกระโทก และอัจฉรา ชินนิยมพาณิชย 2104 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาออนไลนของนักศึกษาหญิงไทยและเวียดนาม  

โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย  เพ็ญพิชชา ไกรวุฒิสม และTHI MINH TRANG NGO 2114 

ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7  

โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย  ณัฐณิชา สินอาภา และพนาวรรณ จิรพรไพศาล 2124 
 

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HUM)  

ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล  อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงษ   

อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข  อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา  อาจารยวัลลี นวลหอม   

อาจารยจิตรภณ สุนทร และอาจารยสนธยา โจมกัน 2136 

การถอดองคความรูความสําเร็จในการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาชุมชนบานทุงสวน  

ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดย คุณัญญา เบญจวรรณ  อนันธิตรา ดอนบันเทา  ภัทธินี พิกษร  

วิลาสินี บุญฤทธ์ิ และศิริลักษณ บุญจันทร 2137 

ความสุขของสมาชิกเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. บานถํ้าเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในป 2560  

โดย มนัญญา ปริยวิชญภักดี และพันทิพา เกตุพรม 2145 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 

รุนเกิดลาน ความทาทายการพัฒนาของสังคมไทย โดย โชติกา สิงหาเทพ 2154 
 

สาขารัฐประศาสนศาสตรและนิติศาสตร (PAL)  

ประธานสาขา: อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ  และอาจารยฉลองบูรณ เพ็งลํา  2162 

วิกฤติการณครอบครัวไทยภายใตปญหาความรุนแรงในครอบครัว โดย พิมลศักด์ิ  นิลผาย และโชติกา สิงหาเทพ 2163 
 

สาขาบริหารการศึกษา (EDA)  

ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว  อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู  

และอาจารย ดร.ณัฐวรรณ พุมดียิ่ง 2173 

การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากร ของวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสุข โดย เพ็ญรุง วรรณดี  ปวิดา โพธ์ิทอง และลักขณา ศิรถิรกุล 2174 

ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 

โดย กนกพิชญ พิพิธกุล และศิลปชัย สุวรรณมณี 2183 

การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดย พรทิพา ชาลีผล และศิลปชัย สุวรรณมณี 2193 

การทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1 โดย อรวรรณ บุญหลง และศิลปชัย สุวรรณมณี 2204 

การบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของ

ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล โดย ธัญชนก แววสงา และศิลปชัย สุวรรณมณี 2214 

ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 โดย จิราวรรณ รามศรี และศิลปชัย สุวรรณมณี  2225 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

นราธิวาส โดย คนึงนิตย ขุนอําไพ และศิลปชัย สุวรรณมณี 2233 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธานี  

โดย กนกกาญจน ศรีสุรินทร  มยุรา ต้ังจาตุรันต และอภินันทน มัณยานนท 2241 

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดย พรรณพัชร อนุบุตร และศิลปชัย สุวรรณมณี 2251 
 

สาขางานประจําสูงานวิจัย (R to R) (R2R)  

ประธานสาขา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย 2261 

ชองทางการสื่อสารนโยบายและทิศทางไปสูการปฏิบัติของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  

โดย กวิน ปลาออน และรตานันท รัตนะ 2262 
 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2270 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1 
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การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของบัวหลวงและการเสริมกลีบบัวหลวงในเม่ียงคําสําเร็จรปู 

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.)  พืชนํ้าที่พบเห็นไดทั่วไป สามารถใชประโยชนไดแทบทุกสวนเพื่อเปนอาหาร

และยา เม่ียงคําสําเร็จรูปเปนอาหารวางที่พัฒนามาจากเม่ียงคํา ซ่ึงนิยมรับประทานกันมาตั้งแตโบราณ มากดวยประโยชนและ

มีสรรพคุณของสมุนไพรตาง ๆ วัตถุประสงคการศึกษาน้ีเพื่อฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระในสวนตาง ๆ ของบัวหลวง และทดสอบการ

ยอมรับทางประสาทสัมผัสของเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง ผลการศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH  radical 

scavenging assay พบวาสวนกลีบดอกมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดีที่สุด โดยกลีบดอกมีคา EC50 ต่ําสุดคือ 12.78±0.44 µg/ml 

รองลงมาคือกานดอกมีคา EC50  เทากับ 16.89±0.61 µg/ml การทดสอบทางประสาทสัมผัสของเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบ

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 ผูบริโภคมีความชอบผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวงปริมาณ  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  การศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวาสวนกลีบบัวหลวง มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดีที่สุด 

การศึกษาขั้นตอไปจึงควรเสริมในผลิตภัณฑอาหารที่รับประทานเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ สําหรับใชเปนสารตานเบาหวาน 

ปองกันการเกิดโรคมะเร็งและโรคเรื้องรังตาง ๆ ในกลุมผูบริโภคที่รักและใสใจสุขภาพ  

 

คําสําคัญ: ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ  บัวหลวง  กลีบบัวหลวง  เม่ียงคําสําเร็จรูป 
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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 EC50   12.78 ± 0.44  µg/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 เปนพืชนํ้าที่มีความสําคัญยิ่ง โดยถือวาเปนราชินีแหงพื้นนํ้าที่มีความงามและประโยชนนานัปการ นอกจาก

ความสําคัญทางพฤกษชาติแลว บัวหลวงยังมีความสําคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาทั้งสัญลักษณและอามิสบูชา 

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร  บัวหลวงอยู ในวงศ  NYMPHAE-ACEAE มีชื่อทางวิทยาศาสตรว า Nelumbo 

nucifera Gaertn.  หรือมีชื่อเรียกวา Sacred lotus มีอยูหลายพันธุดวยกัน ตั้งแตดอกที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ       

มีกลีบซอนกันเล็กนอยหรือมีเกสรตัวผูที่มีรูปรางดั่งกลีบซอนกันนับรอย บัวหลวงมีถิ่นกําเนิดในแถบรอนและอบอุน พบไดตาม    

แหลงนํ้าทั่วโลก โดยทั่วไปแลวดอกบัวหลวงจะมีสีขาวหรือชมพู อาจจะอมสม หรืออมมวงบาง (เต็ม, 2523) 

      มนุษยไดรูจักคุณคาอันมีประโยชนและสรรพคุณดานยาสมุนไพรของบัวหลวงมาชานานแลว ในการประกอบอาหาร 

วลใหกับอาหาร เชน ขาวหอใบบัว ใบออนรับประทานสวนของใบนํามาเปนภาชนะ และสรางกล่ินหอมหเปนผักชนิดหน่ึง    

กับเครื่องจ้ิม เมล็ดจากฝกบัวทั้งสดและแหง นํามาประกอบอาหารทั้งคาวและหวาน สวนรากเหงานํามาตมเปนเครื่องดื่ม       

(สุปราณี, 2540) 

สรรพคุณดานสมุนไพร เมล็ดบัวบํารุงรักษาประสาทและไต หรือแมอาการทองรวงหรือบิดเรื้อรัง ดีบัวหรือตนออนที่

อยูในเมล็ดมีสีเขียวเขม ใชเปนสวนผสมของยาแผนโบราณ พบวาตัวยามีฤทธ์ิในการขยายหลอดเลือดที่ไปเล้ียงกลามเน้ือหัวใจ 

เกสรตัวผูเม่ือตากแหงใชเปนสวนผสมของยาไทย-จีนหลายชนิด เชน ยาลม ยาหอม หรือแมแตยานัตถุ นอกจากน้ียังนํามาตม

นํ้าดื่ม กานใบและกานดอกนํามาทํายาเเกทองรวง สวนของรากหรือเหงานํามาตมนํ้าใชแกรอนในกระหายนํ้า พรอมทั้งมี

สรรพคุณหามเลือด จึงเห็นไดวาประโยชนทางสมุนไพรของบัวหลวงมีอยูมาก นอกจากเปนสมุนไพรแลวบัวหลวงยังใช

ประโยชนในทางอ่ืน ๆ เชน กลีบแหงใชมวนบุหรี่ในอดีต เรียกวา บุหรี่กลีบบัว ใบแกนํามาตากแหงใชเปนสวนผสมของยากันยุง 

เปลือกบัวนํามาเปนวัสดุในการปลูกเห็ดชนิดหน่ึงเรียกวา เห็ดบัว (วุฒิ, 2547) 

 เม่ียงคําสําเร็จรูป  เ ม่ียงคําเปนอาหารวางสําหรับคนในราชนิกุลสมัยกอน เพราะเครื่องเคียงที่นํามาปรุงน้ัน       

ลวนแลวแตตองใชฝมือในการหั่น การซอย และการจัดเรียงดวยความประณีตทั้งส้ิน ประวัติความเปนมาในสมัยโบราณจะมี   

ขาราชบริพารในวังจํานวนมาก การที่จะจัดตั้งเครื่องเสวยหรือการจัดอาหารถวายก็จะพยายามคัดสรรเมนูที่ตองใหแปลก      

ใชฝมือประดิดประดอย และตองอรอย ดังน้ันเม่ียงคําจึงเปนเมนูอาหารที่ไดแสดงออกถึงฝมือที่ประณีตสูง เน่ืองจากตองซอย

หอมแดง หั่นขิงออนเปนลูกเตาพอดีเทา ๆ กัน  มะนาวติดเปลือกบาง ๆ ตองฝานใหไดส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ ไมใหมีนํ้าไหล กุงแหง

ตองลางและคัดขนาดใหเทากัน แมกระทั่งถั่วลิสงตองคั่วเอง แลวเรียงเม็ดจัดใหสวยตามกลุม ๆ  นอกจากน้ันจะมีเน้ือมะพราว

คั่ว นําทุกอยางมาหอใสใบชะพลู หรือใบทองหลาง  ใบชะพลูมีประโยชนมากคือ มีคุณคาทางอาหารสูง ชวยยอยอาหาร ขับ

เสมหะ และอุดมไปดวยแคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส วิตามินซี ปจจุบันมีคนมาดัดแปลงใชใบคะนาและเปล่ียนชื่อเรียกเปนเม่ียง

คะนา แตเม่ียงคะนาใชกากหมูแทนมะพราวคั่ว สําหรับนํ้าของเม่ียงประกอบดวยกุงแหง ขิง และหอมแดง นํามาโขลกรวมกัน 

เคี่ยวกับนํ้าตาลปบ ใสกะป นํ้าปลาและเติมเกลือเล็กนอย (ณรงค, 2541) 

 เม่ียงคําเปนอาหารที่นิยมรับประทานตั้งแตโบราณ มากดวยประโยชนและมีสรรพคุณของสมุนไพรตาง ๆ และยัง

สามารถรับประทานตลอดทั้งป เน่ืองจากมีวัตถุดิบที่มีมากในทุกทองถิ่น การแปรรูปผลิตภัณฑเปนเม่ียงคําสําเร็จรูป จึงสะดวก

ในการรับประทานตามแบบฉบับของคนยุคปจจุบัน แตยังคงมีรสชาติตามตนตํารับดั้งเดิม การปรุงสําเร็จและรสชาติอรอยจึงมี

ประโยชนเพิ่มขึ้น โดยสามารถนําไปเปนของฝากและของที่ระลึกได  ผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปพรอมรับประทาน จึงทําใหเกิด

ความสะดวกแกผูบริโภค และยังเพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบในชุมชนไดอีกดวย 
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย  

 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระจากสวนตาง ๆของบัวหลวง และการยอมรับทางประสาท

สัมผัสของผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวงที่มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูง 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย  

 

1. การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH (radical scavenging assay) หรือ 1,1-diphenyl-2-

picrylhydrazyl เปนสารอนุมูลอิสระ (free radical) สามารถรับ electron หรือ hydrogen radical ได ซ่ึงเม่ือ DPPH อยูใน

รูปสารละลายใน absolute ethanol จะมีสีมวง และเม่ือทําปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธ์ิ antioxidant จะทําใหมีสีจางลง โดยใช 

BHT(Butylated hydroxytoluene) เปนสารมาตรฐานที่ใหผลบวกในการทดสอบฤทธ์ิ  ตานอนุมูลอิสระดวยวิธีน้ี คาที่ไดจาก

การทดสอบจะแสดงเปนคา EC50 โดยตองมีคาต่ํากวา 100 มิลลิกรัม ตอมิลลิลิตร จึงจะถือวามีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระตามวิธีที่

ดัดแปลงจากวิธีการของ Yamasaki โดยนําสารสกัดมาละลาย Absolute ethanol ปรับใหมีความเขมขน 1, 10, 50 และ 

100 µg/ml ทดสอบดวยสารละลาย DPPH และ  ใช BHT (Butylated hydroxytoluene) เปนสารมาตรฐาน มาใสใน 96-

well plate   ตั้งทิ้งไวในที่มืด 30 นาที ใหเกิดปฏิกิริยา นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร โดย

เครื่อง microplate reader นําคาที่ไดมาคํานวณคา % Inhibition และคํานวณคา Radical scavenging activity (EC50) 

ดวยโปรแกรม Prism program ซ่ึงเปนตัวบงชี้ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) ทําการทดสอบตัวอยางละ 3 ครั้ง 

นําไปคํานวณ % inhibition การวิเคราะหผลทางสถิต โดยใชคา Mean ± S.D. (โอภา,2537) (Yamasaki K.,1994) 

2. การศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูป ทําการคัดเลือกสูตรมาตรฐานของ

เม่ียงคําสําเร็จรูป 3 สูตร โดยทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบริโภค ใชผูประเมิน 70 คน  จากน้ันนําสูตรที่ไดการ

ยอมรับจากบริโภคสูงสุด ไปทดสอบผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง โดยทําการทดสอบการยอมรับทางประสาท

สัมผัส ผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวงอบแหงบดละเอียด ในปริมาณที่แตกตางกัน 3 ระดับ คือ 15 กรัม 

(2.14%) 30 กรัม (4.28%) และ 45 กรัม (6.42%) ทําการทดสอบดานประสาทสัมผัสของผูบริโภคจากผูบริโภค ดานลักษณะที่

ปรากฏ สี กล่ิน รสชาติความขม รสชาติโดยรวม ความคงรูป และความชอบโดยรวม ใชผูประเมิน 100 คน การทดสอบ

ประสาทสัมผัส  ใชแบบทดสอบโดยใหคะแนนทางประสาทสัมผัสความชอบ 9 ระดับ (Hedonic 9-Point scale Test)  

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ นําคาที่ไดคํานวณผลทางสถิตดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยวิเคราะหผลทางสถิติวิธี 

Randomized  Completely Block design (RCBD) และวิเคราะหความแปรปรวนโดยใช  ANOVA ที่ระดับความเชื่อม่ัน  

95% ทดสอบความแตกตางดวยวิธี Duncan’s Multiple Rang Test (DMRT) วิเคราะหผลทางสถิติ คะแนนการทดสอบ         

ทางประสาทสัมผัสเปนคาเฉล่ีย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± S.D.) 

3. การศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปของผูบริโภคและคุณคาทางโภชนาการ ศึกษาการยอมรับ

ผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปของผูบริโภค โดยใชแบบสอบถาม ในผูประเมิน 3 0 คน  วิเคราะหผลทางสถิติโดยใชคารอยละ และ

คาเฉล่ีย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± S.D.)  คํานวณคุณคาทางโภชนาการโดยใชตารางแสดงคุณคาอาหารไทยในสวนที่

กินได 100 กรัม  
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 µg/ml  

4. ผลการวจิัยและสรุปผล 

 

1. ผลการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ  

  ผลการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ การศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH  radical scavenging assay 

โดยใช Butylated hydroxytoluene (BHT) เปนสารมาตรฐานในการทดสอบ ซ่ึงมีคา EC50     =12. 78±0.5  µg/ml พบวา

สวนประกอบของบัวหลวงทั้ง 10 สวน มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระแ ตกตางกัน กลีบดอกและกานดอกมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดีที่สุด  

โดยกลีบดอกมีคา EC50 ต่ําสุดคือ 12.78±0.44 µg/ml รองลงมาคือกานดอกมีคา EC50  เทากับ 16.89±0.61 µg/ml        

สวนรังไขและ ดีบัวมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระปานกลาง โดยรังไขมีคา EC50 เทากับ 37.70±1.28 µg/ml สวนดีบัวมีคา EC50 

เทากับ 46.40±0.12 µg/ml  สวนใบออนและรากมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระต่ําที่สุด โดยมีคา EC50 เทากับ 50.33±0.57 µg/ml 

68.04±1.11 µg/ml ตามลําดับ สวนเกสร, เมล็ด, ใบแก, และไหลบัวไมมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ (EC50 > 100 µg/ml)          

ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวากลีบดอกมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดีที่สุด รองลงมาคือ กานดอก (ภาพที่ 1) 
 

 
ภาพที่ 1 ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH radical scavenging สวนตาง ๆ ของบัวหลวง 

 

2. ผลการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเม่ียงคําสําเร็จรูป 

2.1 การศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปสูตรพื้นฐาน 

จากการศึกษาผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปสูตรพื้นฐานทั้ง 3 สูตร เพื่อใชในการคัดเลือกสูตรที่เหมาะสม และเปนที่

ยอมรับของผูบริโภคมากที่สุด เพื่อใชในการผลิตเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง โดยทําการทดสอบทางดานประสาทสัมผัส

ของผูบริโภค จากการทดสอบของผูบริโภคพบวาเม่ียงคําสําเร็จรูปสูตรพื้นฐาน ทั้ง 3 สูตรซ่ึงมีปริมาณสวนประกอบแตกตางกัน 

เม่ือนํามาทดสอบการยอมรับของผูบริโภคจํานวน 70 คน ดวยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใหคะแนน

ความชอบ 9 ระดับ (Hedonic 9-Point scale test) นําผลที่ไดมาหาคาเฉล่ียตามสถิติ (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 คะแนนการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปสูตรพื้นฐาน 3 สูตร (Mean ± S.D.) 

เกณฑการประเมิน 
เม่ียงคําสําเร็จรูปสูตรพื้นฐาน 

สูตร 1  สูตร 2  สูตร 3  

ลักษณะท่ีปรากฏ 
  

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
 

กล่ิน 
 

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
 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 7 

ผลการทดลองพบวา เม่ียงคําสําเร็จรูปสูตรพื้นฐานทั้ง 3 สูตร ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P>0.05) ดานลักษณะที่ปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ ความคงรูป และความชอบโดยรวม การศึกษาพบวาผูบริโภคมีความชอบ   

ตอผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูป สูตรที่ 1 และ 3  โดยสูตรที่ 3 มีคะแนนสูงสุดดานลักษณะ ที่ปรากฏ 6.39 ± 1.44 สี 6.60 ± 

1.26 กล่ิน 6.79 ± 1.30  สูตรที่ 1 มีคะแนนสูงสุดดานรสชาติ 6.90 ± 1.50 ความคงรูป 7.06 ± 1.37 และความชอบโดยรวม 

6.90 ± 1.68 เน่ืองจากเม่ียงคําสําเร็จรูปสูตรพื้นฐานทั้ง 3 สูตร   มีความคลายคลึงกันมากดานลักษณะที่ปรากฏ สี กล่ิน       

ผลการทดสอบจึงไมมีความแตกตางกัน และผูบริโภคไมสามารถแยกความแตกตางไดอยางชัดเจน ในการศึกษาขั้นตอนตอไป  

จึงใชเม่ียงคําสําเร็จรูปสูตรพื้นฐาน สูตรที่  1 เปนสูตรในการผลิตเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง  เน่ืองจากมีคะแนนการ

ประเมินทางประสาทสัมผัสสูงสุด ดานรสชาติ ความคงรูปและความชอบโดยรวม โดยเม่ียงคําสําเร็จรูปสูตรน้ีมีสวนประกอบ 

คือกุงแหง 70 กรัม ถั่วลิสงคั่ว 150 กรัม มะพราวคั่ว 100 กรัม  ใบชะพลู 5 กรัม และสวนผสม นํ้าเม่ียงคือ นํ้าตาลปบ 250 

กรัม นํ้าตาลทราย 30 กรัม หมอแดง 100 กรัม พริกขี้หนู 10 กรัม มะนาว 20 กรัมนํ้าเปลา 150 กรัม กะป 45 กรัม ขิง 20 

กรัม ขา 20 กรัม 
 

2.2 การศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง 

การศึกษาผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง 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) นําผลที่ไดมาหาคาเฉล่ียตามสถิติ (ตารางที่ 2) 

ผลการทดลองพบวาผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง ทั้ง 3 สูตร มีความแตกตางกันอยางนัยมีสําคัญ

ทางสถิติ (P<0.05) ในดานรสชาติความขม รสชาติโดยรวม ความคงรูป และความชอบโดยรวม การศึกษาพบวาผูบริโภคมี

ความชอบผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวงสูตรที่ 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 เม่ียงคํา

สําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวงสูตรน้ีมีสวนของกลีบบัวอบแหงบดละเอียด 15 กรัม (2.14%) ซ่ึงเปนปริมาณที่นอยที่สุด เน่ืองจาก

สวนของกลีบบัวมีรสขมและเฝอนเล็กนอย 

 

ตารางที่ 2 คะแนนการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง 3 สูตร (Mean ± S.D.) 

เกณฑการประเมิน 

ปริมาณกลีบบัวหลวง  

สูตร 1  

15 กรัม (2.14%)  

สูตร 2  

30 กรัม (4.28%)  

สูตร 3  

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 

กล่ิน  5.87 ± 2.12 6.04 ± 2.01 5.83 ± 2.11 

รสชาติความขม  5.83 ± 2.08 a 5.66 ± 1.90a 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. การศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง 

ผลการศึกษาการยอมรับของผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง โดยใชแบบสอบถามในผูบริโภค 30 คน 

คะแนนความชอบ 7 ระดับ พบวามีคะแนนความชอบดานลักษณะที่ปรากฏ 6.04 ± 1.79 สี 6.34 ± 1.88 กล่ิน 6.10 ± 2.01 

รสชาติความขม 6.04 ± 2.08 รสชาติโดยรวม 6.38 ± 1.87 ความคงรูป 6.14 ± 1.45  และความชอบโดยรวม 6.52 ± 1.71 

สรุปวายอมรับผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวงในระดับมาก การสอบถามโดยใชแบบสอบถามพบวาผูบริโภคให

คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวงในระดับยอมรับมาก คิดเปนรอยละ 40 ระดับปานกลาง     

คิดเปนรอยละ 47 และถามีผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวงออกวางจําหนาย ผูบริโภคจะซ้ือผลิตภัณฑน้ี คิดเปน

รอยละ 53  

 การศึกษาคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวงโดยคํานวณคุณคาทางโภชนาการ

ของผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง ตามปริมาณสวนผสมในการทําผลิตภัณฑ โดยใชตารางแสดงคุณคาอาหาร

ไทยในสวนที่กินได 100 กรัม พบวาผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง 1 ชิ้น (5กรัม)  ใหคุณคาทางโภชนาการดังน้ี 

พลังงาน 92.59 กิโลแคลอรี่ คารโบไฮเดรต 11.79 กรัม 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) 
 

ตารางที ่3 การเปรียบเทียบคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง 1 สูตรและ 1 ชิ้น 

 
ขนาดบรรจุ 

คุณคาทางโภชนาการ 
พลังงาน
(Kcal) 

คารโบไฮเดรท 
(g.) 

โปรตีน
(g.) 

ไขมัน 
(g.) 

เสนใย  
(g.) 

แคลเซียม
(mg.) 

ฟอสฟอรัส
(mg.) 

เหล็ก
(mg.) 

วิตามิน.A 
(I.U.) 

 

1 สูตร 
(700 กรัม) 

2592.4 329.4 102.8 102.8 10.3 929.5 1780.3 54.4 3611.9  

1 ชิ้น 
(5 กรัม) 

92.59   11.79  3.65  3.67  0.18  33.19  63.58  1.94 128.99   

ที่มา : คํานวณโดยใชตารางแสดงคุณคาอาหารไทยในสวนที่กินได 100 กรัม )กองโภชนาการ กรมอนามัย , 2553(  
 

5.  สรุปผลและเสนอแนะ 

  

ผลการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ การศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH  radical scavenging assay 

พบวาสวนจากประกอบของบัวหลวงทั้ง 10 สวน แตละสวนของบัวหลวงมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระแตกตางกัน กลีบดอกเปนสวน   

ที่มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดีที่สุด โดยมีคา EC50 ต่ําสุดคือ 12.78±0.44 µg/m การทดสอบทางประสาทสัมผัสยังพบวา ผูบริโภค

ยอมรับผลิตภัณฑเม่ียงคําสําเร็จรูปเสริมกลีบบัวหลวง  สูตรที่ 1 ซ่ึงเปนสูตรที่เสริมกลีบบัว 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 เน่ืองจากสวนของกลีบบัวทําใหผลิตภัณฑเกิดรสขมและเฝอนเล็กนอย สวนของกลีบบัวเปน

สวนของบัวหลวงที่มีสีชมพู ซ่ึงในการศึกษาที่ผานมามักพบวาสวนของพืชที่มีสีแดงหรือมวงเขมจะเปนสวนที่มีฤทธ์ิตานอนุมูล

อิสระสูง การศึกษาน้ีก็พบเชนเดียวกันวาสวนของกลีบดอกเปนสวนที่มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงสุด แตจากการทดลองนําสวน

ของกลีบบัวมาอบแหงและบดละเอียดเพื่อผสมในผลิตภัณฑอาหาร พบวากลีบบัวทําใหรสชาติของผลิตภัณฑอาหารมีรสขมและ

เฝอน จึงตองใชในปริมาณที่พอเหมาะซ่ึงผูบริโภคยอมรับได  

สรุปผล การศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวาผลการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ สวนกลีบบัวหลวงเปนสวนที่มีฤทธ์ิตานอนุมูล

อิสระดีที่สุด จึงนับเปนสวนที่มีประโยชนในการบริโภค แตพบวายังมีการบริโภคในปริมาณนอยและไมแพรหลาย จึงควร

สงเสริมใหบริโภคเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ สําหรับใชเปนสารตานเบาหวาน ปองกันการเกิดมะเร็งและโรคเรื ้องรังตาง ๆ 
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การศึกษาขั้นตอไปควรใชกลีบบัวหลวงเสริมในผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ และอาหารประจําวันเมนูตาง ๆ เพื่อใหสามารถ

รับประทานกลีบบัวหลวงไดหลากหลายรูปแบบ และสงเสริมใหไดรับในปริมาณที่เพิ่มขึ้นในกลุมผูบริโภคที่รักสุขภาพ 
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การอนุรกัษและใชประโยชนของขาวหอมนครชัยศรีในจังหวัดนครปฐม 

Conservation and Utilization of Nakhon Chaisri Rice  

in Nakhon Pathom Province   
 

พิทักษพงศ ปอมปราณี 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

pitakpong@webmail.npru.ac.th  

 

บทคัดยอ  

 

ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร สรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบป และองคความรูการจัดการระบบการผลิตขาวหอม

นครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ผลการศึกษาพบมีเกษตรกรและกลุมเกษตรกร

ปลูกขาวไวดวยแนวคิดเพื่อการอนุรักษขาวพื้นเมืองของจังหวัดนครปฐม และเพื่อการจําหนายใหกับกลุมผูบริโภคทางเลือกเพื่อ

สุขภาพ คุณลักษณะเฉพาะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุน้ี คือทรงกอตั้งตรงมีการแตกกอดี แผนใบสีเขียวเขม ลักษณะรวง 

จับกันแนน สีของเปลือกเมล็ดมีสีฟางสลับแดง จํานวนวันตกกลาถึงออกดอกรอยละ 50 ใชระยะเวลา 100 – 105 วัน และถึง

วันเก็บเก่ียวใชระยะเวลา 135 - 140 วัน ความสูงของลําตน 153 เซนติเมตร ความยาวรวง 29 เซนติเมตร นํ้าหนักรวง 10 กรัม 

นํ้าหนักเมล็ด 3.5 กรัม/100 เมล็ด การจัดการระบบการผลิตขาวของกลุมเกษตรกรพบวามีแนวคิดเชิงวิชาการในมิติการอนุรักษ

คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น มีเกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวหอมนครชัยศรี 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 เน่ืองจากเปนพื้นที่ลุมนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณ ขาวพื้นเมืองที่ชาวนา

นิยมปลูกในสมัยน้ัน คือขาวหอมนครชัยศรี ซ่ึงขาวชนิดน้ีเปนขาวนาป ไวแสง นิยมปลูกในชวงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

(กรมการขาว, 2559) จากการสืบคนขอมูล ยังไมมีองคความรูทางวิชาการที่สามารถใชอางอิงเก่ียวกับขาวหอมนครชัยศรี ใน

ดานคุณลักษณะทางการเกษตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร สรีรวิทยาการผลิต ขอมูลดานโภชนาการและอ่ืน ๆ หรือแมกระทั่ง

ความเชื่อมโยงของขาวหอมนครชัยศรี กับวิถีชีวิตในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่น จากขอมูลที่มี พบวา

ขาวหอมนครชัยศรีมีผลผลิตต่ํา ประมาณ 30-70 ถังตอไร จุดเดนของขาวชนิดน้ีคือ เม่ือนําไปสีเปนขาวสาร นํ้าหนักของขาวที่

เสียไปกับการสีขาวนอยกวาขาวหอมมะลิและขาวนาปรัง เน่ืองจากเม่ือสีแลวไดเน้ือขาวสารเต็มเมล็ด มีความขาว มีกล่ินหอม 

นอกจากน้ีขาวหอมนครชัยศรียังมีอายุชีวิตที่ยาวนาน ทําใหมีวิตามิน แรธาตุมาก เชน ธาตุเหล็ก และตานทานตอศัตรูพืชอยาง

เพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล มีศัตรูพืชนอย ไมจําเปนตองดูแลดวยสารเคมี ลําตนใหญ แข็งแรง มีความสูงประมาณ 2 เมตร แตมี

ขอเสียที่ขาวหอมนครชัยศรีมีความสูงมากจึงลมไดงาย ซ่ึงในเวลาตอมาเกษตรกรในเขตอําเภอนครชัยศรีไดหันมาปลูกขาวพันธุ

อ่ืนเพื่อเชิงการคามากขึ้น ซ่ึงใชเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตส้ันและไดผลผลิตที่สูงกวาขาวพันธุหอมนครชัยศรี เชน พันธุสุพรรณบุรี 1 

พันธุชัยนาท และพันธุพิษณุโลก 1 เปนตน จึงทําใหขาวพันธุหอมนครชัยศรีคอย ๆ หายไปจากอําเภอนครชัยศรี (นงคราม 

จันทรทูล, 2555) 

การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นอยางมีคุณคา เกิดประโยชนและผลลัพธตอ

การพัฒนาชุมชนทองถิ่นเขมแข็งอยางยั่งยืน จําเปนตองมีฐานขอมูลองคความรู มุมมองและแนวคิดอยางเปนระบบ ที่เชื่อมโยง

กับระบบการบริหารจัดการในดานอ่ืน ๆ ของชุมชนทองถิ่น และเชื่อมโยงกับการพัฒนาองคความรูทั้ง 3 มิติ คือมิติทางระบบ

นิเวศ มิติทางสังคม และมิติทางเศรษฐกิจ จะเปนแนวทางในการอนุรักษและนําใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญา

ทองถิ่น (วิสุทธ์ิ ใบไม, มปป.) นําไปสูการจัดทําแผนชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพในทองถิ่นโดยชุมชนมีสวนรวมอยาง

ยั่งยืน (ครรชิต พุทธโกษา, 2554)     

การศึกษาในโครงการวิจัยน้ีจะนํามาซ่ึงฐานขอมูลองคความรู เพื่อนําสูการตอยอดงานวิจัยและพัฒนาขาวหอมนครชัยศรี

เพื่อการอนุรักษและพัฒนาเชิงคุณคาทางสังคมและเศรษฐกิจสูความยั่งยืนตอไป ทั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาขอมูล

ของขาวหอมนครชัยศรีกับความเชื่อมโยงในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่น 2) เพื่อศึกษา ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร ลักษณะทางการเกษตร สรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบป และ 3) เพื่อสรางองคความรูการจัดการระบบการ

ผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม           

    

2. วิธีวิจัย  
 

2.1 การศึกษาขอมูลของขาวหอมนครชัยศรี กับความเช่ือมโยงในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิปญญา

ทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม  

  ทําการทบทวนเอกสาร สํารวจขอมูลในชุมชน รวบรวมขอมูลดวยวิธีการดําเนินการที่หลากหลาย ไดแก การจัด

สนทนากลุมยอย สัมภาษณเชิงลึก ดวยแบบสอบถามและสืบคนขอมูลจากเอกสาร วิเคราะหสังเคราะหขอมูลกับความเชื่อมโยง

ในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม โดยมีกรอบการวิเคราะห ดังน้ี  

  มิติทางระบบนิเวศ (ขาวหอมนครชัยศรีในทองถิ่น)   

  มิติทางสังคม (ความรักสามัคคี ความเขมแข็งของชุมชน ผานภูมิปญญา ประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่นที่

เก่ียวของ)   
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  มิติทางเศรษฐกิจ (ขาวหอมนครชัยศรีกับเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

2.2   การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร ลักษณะทางการเกษตรและสรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบป  

  ทําการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร ลักษณะทางการเกษตร และสรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบป ในแตละ

ระยะของขาว ไดแก ระยะตนกลา ระยะแตกกอ ระยะออกดอก ระยะสุกแกและเก็บเก่ียว เปนตน ในพื้นที่แปลงนาของเกษตรกร

ที่ปลูกขาวหอมนครชัยศรี โดยใชแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุขาวดัดแปลงจากศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเช้ือพันธุขาวแหงชาต ิ

สถาบันวิจัยพันธุขาว กรมวิชาการเกษตร (เสถียร ฉันทะ, 2558)   

2.3  การจัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูในชุมชน ถอดบทเรียน เพื่อนําสูการสรางชุดองคความรูการจัดการ

ระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  

  2.3.1  การออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับชุมชนเพื่อนําสูการสรางชุดองคความรูการจัดการระบบ

การผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมกระทําโดยการจัดเวที

พูดคุยสนทนากลุมยอยกับเกษตรกรผูปลูกขาวหอมนครชัยศรี เพื่อถอดบทเรียนองคความรูขาวหอมนครชัยศรี การปลูกและ

การจัดการ รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่ผานมา รวมทั้งรวมกันออกแบบการจัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูใน

ชุมชน 

  2.3.2  การทดสอบการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนดําเนินการจัดเวทีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูในชุมชน

เพื่อถายทอดองคความรูเรื่องขาวหอมนครชัยศรี โดยมีเปาหมายเพื่อสรางจิตสํานึกเล็งเห็นคุณคานําไปสูการอนุรักษ การใช

ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมใหกับคนในชุมชน โดยมีวิทยากรบอกเลา คือ นายณรงค กล่ินถือศีล ทั้งน้ีมีภาคีทุกภาค

สวนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการ 

  2.3.3  การสรุปบทเรียนชุดความรูการจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคา

การใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ดําเนินการสรุปบทเรียนชุดความรู การจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี 

เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  

 

3. ผลการวิจัย  
 

3.1 ขอมูลของขาวหอมนครชัยศรี กับความเช่ือมโยงในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่นใน

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 การเพาะเล้ียง

สัตวนํ้า และการปศุสัตว เปนตน ขาวพื้นเมืองพันธุหอมนครชัยศรี ไมคอยเปนที่รูจักของคนในปจจุบัน ไมมีวิถีทางวัฒนธรรมใด

ใดที่เก่ียวของกับการอนุรักษขาวพันธุดังกลาว และไมเปนที่นิยมปลูก จึงมีเพียงเกษตรกร 3 กลุมเทาน้ันที่รวมกันเปนเครือขาย 

ริเริ่มฟนฟูการปลูกโดยมีแนวคิดเพื่อการอนุรักษขาวพื้นเมืองดังกลาว และแนวคิดของการทําตลาดทางเลือกใหมของผูบริโภค

ดานการดูแลสุขภาพและโภชนาการ ในดานการใชประโยชนจากขาวหอมนครชัยศรี ในปจจุบันจึงเปนเพียงเพื่อการบริโภค           

ในดานเพื่อการดูแลสุขภาพและโภชนาการ ในดานเศรษฐกิจพบวาเกษตรกรผูผลิตจะทําการสีเปนขาวสารโดยใชเครื่องสีขาว

ขนาดเล็กที่มีเปนของตนเอง และผลิตเปนขาวสารจําหนายในชุมชนและตลาดในจังหวัด ซ่ึงปริมาณการผลิตไมเพียงพอตอปริมาณ

การจําหนาย ในดานของวิถีชาวนาผูปลูก ทั้ง 3 กลุม ทํานาดวยตนเองโดยใชเครื่องจักรชวย และมีอาชีพหลักคือเกษตรกร 
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 3.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร ลักษณะทางการเกษตรและสรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบป  

 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรและการเกษตรพบวา จํานวนวันตกกลาถึงออกดอกรอยละ 50  ใชระยะเวลา 

100 – 105 วัน และจนถึงวันเก็บเก่ียวใชระยะเวลา 130-140 วัน ความสูงของลําตน 153 เซนติเมตร ความยาวรวง 29 

เซนติเมตร มีการติดเมล็ดมากกวารอยละ 90 นํ้าหนักรวง 10 กรัม นํ้าหนักเมล็ด 3.5 กรัม/100 เมล็ด ผลการศึกษาลักษณะ

ทางสรีรวิทยาพบวามีการแตกกอดี  ทรงกอตั้ง ติดเมล็ดดี ลักษณะการหักลมปานกลางในระยะสุกแก (ภาพที่ 1 – ภาพที่ 10) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรไดแสดงไวใน ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ลักษณะที่ปรากฏของขาวหอมนครชัยศรี 

1. ระยะแตกกอเต็มที่   

ทรงกอ กอตั้ง  

สีของแผนใบ เขียวเขม 

ความยาวของแผนใบ 42 ซม. 

ความกวางของแผนใบ 0.8 -1 ซม. 

สีของกาบใบ เขียว 

สีของล้ินใบ ขาว 

รูปรางของล้ินใบ มี 2 ยอด 

ความยาวของล้ินใบ 1.8 เซนติเมตร 

สีของหูใบ ขาว 

การมีขนของแผนใบ เกล้ียง 

สีของขอตอใบ  เขียวออน 

มุมยอดของแผนใบ ตั้งตรง 

2. ระยะออกรวง  

จํานวนวันตกกลาถึงออกดอก 50 % 100 - 105 วัน 

มุมของใบธง เอน  

ความยาวของลําตน (จากโคนตนถึงฐานรวง) 153 ซม. 

จํานวนหนอ ตอกอ 21 หนอ 

มุมหรือลักษณะกอ ตั้งตรง 

สีของปลอง เหลืองออน 

การชูรวง ชูรวงดีมาก 

หางขาว เหลือง 

สีของยอดเมล็ด  ฟาง 

การแตกระแง แตกมาก 
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ลักษณะที่ปรากฏของขาวหอมนครชัยศรี 

3. ระยะเก็บเกี่ยว  

ความแข็งของลําตน แข็ง 

ลักษณะรวง จับกันแนน 

กานรวง ตั้งตรง 

ความยาวรวง 18 ซม. 

นํ้าหนักรวง 10 กรัม 

การแกของใบ ปานกลาง 

การติดเมล็ด ติดเมล็ดมากกวา 90 %  

การรวงของเมล็ด รวงยาก 

การแหงของใบใตใบธง แหงชา 

4. ระยะหลังการเก็บเกี่ยว  

การนวด ปานกลาง 

สีของเปลือกเมล็ด ฟางสลับแดง 

ขนของเปลือกเมล็ด ไมมีขน 

นํ้าหนักของขาวเปลือก 100 เมล็ด  3.5 กรัม 

ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 1 ซม. 

ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 3 มม. 

สีของขาวกลอง นํ้าตาลออน 

รูปรางของขาวกลอง คอนขางปอม 

 

ตารางที่ 2 สรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะการเจริญเติบโต ลักษณะที่ปรากฏของขาวหอมนครชัยศรี 

  1. ระยะตนกลา  

   ระยะเวลา จากตนกลา ถึงเริ่มแตกกอ  35 – 40 วัน  

  2. ระยะเวลาแตกกอ 40  - 50 วัน  

  3. ระยะเวลากําเนิดชอดอก 100-105 วัน  

  4. ระยะเวลาสุกแกและเก็บเก่ียว 35  - 40 วัน  
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ภาพที่ 1-1 ตนกลาอายุ 25 วัน หลังเพาะเมล็ด ยายปกดํา                   ภาพที่ 1 -2 ตนขาวอายุ 40 วัน  

 

   
          ภาพที่ 1 -3 ตนขาวอายุ  50 วัน                 ภาพที่ 1 -4 ตนขาวอาย ุ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             ภาพที่ 6 สีเปลือกขาวหอมนครชัยศรี (สีฟางสลับแดง) 

ที่มา: กรมการขาว, 2559  
 

       
 

                        ภาพที่ 7 ลักษณะกานรวง       ภาพที่ 8 ลักษณะการกระจายของระแง 
 

       
 

         ภาพที่ 9 ลักษณะการแตกระแง         ภาพที่ 10 ลักษณะเมล็ดขาวเปลือก 
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3.3 การจัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูในชุมชน ถอดบทเรียนเพื่อนําสูการสรางชุดองคความรูการจัดการ

ระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  

ผลการศึกษามีขอคนพบวาการจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคณุคาการใชประโยชน

ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม จําเปนตองมีกระบวนการถายทอดความรูในลักษณะเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในชุมชน 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) หนวยงานหรือ

องคกรหนุนเสริม ไดแก สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม (ส.ป.ก.นครปฐม) ศูนยวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุขาว จังหวัด

ราชบุรี มูลนิธิสังคมสุขใจ มูลนิธิสุขภาพไทย ส่ือมวลชน ไดแก หนังสือพิมพคมชัดลึก และกลุมเนชั่น เปนตน ปญหา อุปสรรค

และขอจํากัด ไดแก 1) องคความรูในการผลิตขาวพื้นเมืองพันธุหอมนครชัยศรี 2) ขอจํากัดของขาวหอมนครชัยศรี ที่เปนขาว

นาปปลูกไดเพียงปละ 1 ครั้ง ผลผลิตตอไรต่ํากวา และ 3) ระบบการสงนํ้าชลประทาน สําหรับแนวทางการเสริมความเขมแข็ง

และขยายผลการจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี ควรมีมาตรการ 1) การรวบรวมและสรางองคความรูของขาวหอม

นครชัยศรี 2) การสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาและความสําคัญของขาวพื้นเมืองทั้งในมิติสังคม วัฒนธรรม สุขภาพและ

เศรษฐกิจใหเผยแพรในวงกวาง 3) การขยายผลกับกลุมเกษตรกร ดวยกระบวนการสรางเกษตรกรรายใหม สรางผูนําใหมและ

เสริมศักยภาพผูนําเกา เพื่อเปนแกนนําในการขับเคล่ือนการผลิตขาวหอมนครชัยศรีในจังหวัดนครปฐม ตอไป 4) พัฒนาปรับปรุง

กระบวนการผลิต การเก็บเก่ียวและการรักษาคุณภาพทางโภชนาการของขาวหอมนครชัยศรี 5) ขยายตลาดผูบริโภค เพิ่ ม

ชองทางตลาดทางเลือกของผูรักสุขภาพ  6) นโยบายดานการตลาดของรัฐ และ 7) ใหความรูความเขาใจ โอกาสและทางเลือก

ในการผลิตขาวของเกษตรกร 

 

4. อภิปรายผล 
 

  4.1 ขาวหอมนครชัยศรีกับความเช่ือมโยงในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัด

นครปฐม  

 ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาขาวพื้นเมืองพันธุหอมนครชัยศรี ในปจจุบัน ไมมีนัยสําคัญที่ชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงในมิติ

สังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขาวพันธุดังกลาวน้ี ไดสูญหายไปจากจังหวัด

นครปฐมเปนเวลานานกวา 30 ป และเริ่มจะมีการนํากลับมาปลูกใหมในระยะเวลาไมถึง 10 ป  มีเกษตรกรปลูกเพียงไมก่ีราย 

ไมคอยเปนที่รูจักของคนในปจจุบัน และดวยวิถีการผลิตขาวเชิงพาณิชย ตามบริบทพื้นที่และภาวะการตลาดที่ผานมา ชาวนา

สวนใหญจึงปลูกขาวพันธุที่มีอายุส้ัน ปลูกไดตลอดป ตางจากขาวหอมนครชัยศรีที่เปนขาวนาป ปลูกไดเพียงปละครั้ง จึงไมเปน

ที่นิยมปลูก อีกทั้งสังคมที่เปล่ียนแปลงไปจากสังคมชนบทในอดีตเปล่ียนเปนสังคมก่ึงเมือง ของจังหวัดนครปฐม จึงทําใหวิถีการ

ทํานาเปล่ียนแปลงไปอยางมาก จึงไมหลงเหลือมิติวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหเห็นไดในปจจุบัน สอดคลองกับวิถีของ

เกษตรกรชาวนาภาคใต ที่รายงานโดย ประภาส สุขยืนและคณะ (2554) อยางไรก็ตาม ยังคงมีเกษตรกรจํานวนหน่ึงที่ปลูกขาวไว 

ดวยแนวคิดเริ่มตนเพื่อการอนุรักษขาวพื้นเมืองของจังหวัดนครปฐม และเชื่อมโยงไปในมิติเศรษฐกิจในกรณีของการผลิตขาว

หอมนครชัยศรี เพื่อการจําหนายใหกับกลุมผูบริโภคทางเลือกเพื่อสุขภาพ ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ สุรัตน อัตตะ (2559) 
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 4.2 คุณลักษณะดานสัณฐานวิทยา ลักษณะทางพฤกษศาสตร ลักษณะทางการเกษตรและสรีรวิทยาการ

เจริญเติบโตในรอบป  

 ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา ขาวหอมนครชัยศรี จัดเปนขาวพันธุหนัก เน่ืองจากพบวา ระยะเวลาการเจริญเติบโตของขาว

นับตั้งแตวันตกกลาจนถึงวันออกดอกรอยละ 50  ใชระยะเวลา 100 – 105 วัน และจนถึงวันเก็บเก่ียวใชระยะเวลา 130-140 วัน 

ความสูงของลําตน 153 เซนติเมตร ซ่ึงเปนลักษณะของขาวพื้นเมืองโดยทั่วไปในอดีต ตามรายงานของ เสถียร ฉันทะ (2558)    

 

5. สรุปผลการทดลอง 
 

1. ไมพบนัยสําคัญของขาวหอมนครชัยศรีกับความเชื่อมโยงในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่น

ในจังหวัดนครปฐม พบวามีแหลงปลูกขาวหอมนครชัยศรี 4 แหลง คือที่ ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน ตําบลแหลมบัว อําเภอ

นครชัยศรี ตําบลทุงพิชัย อําเภอดอนตูม และเขตติดตอตําบลลานตากฟาและตําบลคลองโยง ขาวพื้นเมืองพันธุหอม นครชัยศรี 

ไมคอยเปนที่รูจักของคนในปจจุบัน มีเกษตรกรและกลุมเกษตรกรจํานวนหน่ึงที่ปลูกขาวไว ดวยแนวคิดเริ่มตนเพื่อการอนุรักษ

ขาวพื้นเมืองของจังหวัดนครปฐม และเชื่อมโยงไปในมิติเศรษฐกิจในกรณีของการผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการจําหนายใหกับ

กลุมผูบริโภคทางเลือกเพื่อสุขภาพ     

2. การเจริญเติบโตในรอบปพบวาจํานวนวันตกกลาถึงออกดอกรอยละ 50 ใชระยะเวลา 100 – 105 วัน และจนถึง

วันเก็บเก่ียวใชระยะเวลา 135 - 140 วัน ความสูงของลําตน 153 เซนติเมตร ความยาวรวง 29 เซนติเมตร มีการติดเมล็ดมากกวา

รอยละ 90 มีการแตกกอดี นํ้าหนักตอรวง 10 กรัม นํ้าหนักเมล็ด 3.5 กรัม/100 เมล็ด จัดเปนขาวพันธุหนัก มีลักษณะเฉพาะ

คือ ทรงกอตั้งตรง แผนใบสีเขียวเขม ล้ินใบสีขาวมีรูปราง 2 ยอด มุมยอดของแผนใบตั้งตรง มุมของใบธงเอน การชูรวงดีมาก 

ลักษณะรวงจับกันแนน สีของเปลือกเมล็ดมีสีฟางสลับแดง  

3. องคความรูการจัดการระบบการผลิตขาวหอมนครชัยศรี เพื่อการอนุรักษและสรางคุณคาการใชประโยชนในเชิง

เศรษฐกิจและสังคม พบวาการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูกับเกษตรกรที่ปลูกขาวพันธุหอมนครชัยศรี ผานเวที “เรื่องเลา จาก

ชาวนา” และการจัดทําแปลงนาสาธิตปลูกขาวพันธุหอมนครชัยศรี เปนกระบวนการสรางการเรียนรูใหกับชุมชนกอเกิดการสราง

จิตสํานึกเล็งเห็นคุณคาของขาวหอมนครชัยศรี อันจะนําไปสูการอนุรักษ การใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมใหกับคนใน

ชุมชน 
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การศึกษากระบวนการหมักดองผกัพื้นบานลาวครั่งตําบลหวยดวน 

อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  

Study of Fermentation Processes of Local Vegetables from Lao Khrang, 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการหมักดองผักพื้นบานลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม พบวาผักพื้นบานลาวครั่งตําบลหวยดวนมี 64 ชนิด ผักที่นิยมนํามาดองเพื่อรับประทาน ไดแก ผักเส้ียน ซ่ึงการดอง

ผักเส้ียนของชาวลาวครั่งตําบลหวยดวนน้ันพบวามีกรรมวิธีการดองที่นิยม 3 แบบ คือ ผักเส้ียนดองกับเกลือเม็ดผสมขาวสุก 

นําไปตากแดด 12 ชั่วโมง ผักเส้ียนดองกับเกลือเม็ดผสมขาวสุก ทิ้งไวในที่รม 24-48 ชั่วโมง และผักเส้ียนดองกับเกลือเม็ด และ

ผสมนํ้าซาวขาวหรือขาวคั่ว ทิ้งไวในที่รม 24-48 ชั่วโมง เม่ือนําผักเส้ียนดองในแตละวิธีการมาตรวจหาจํานวนแบคทีเรียทั้งหมด 

จํานวนแบคทีเรียแลกติก และจุลินทรียกอโรค พบวาจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดมีประมาณ 108 cfu/ml จํานวนแบคทีเรียแลคติก

ประมาณ 107 cfu/ml และตรวจไมพบจุลินทรียกอโรคในผักเส้ียนที่ดองทั้ง 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 direct-

sunlight 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

บริโภคนานขึ้นซ่ึงเปนการถนอมอาหาร และเพิ่มความหลากหลายของตํารับอาหารในชุมชน  วัฒนธรรมพื้นบานของคนไทย

ตั้งแตสมัยโบราณ มักจะเก็บผักพื้นบานจากริมรั้ว จากปา ไรนา หรือสวน เปนผักสด ๆ มาประกอบเปนอาหาร ผักสดยิ่งสด

เทาไรก็ยิ่งมีวิตามินซีสูง ผักบางชนิดที่นํามารับประทานสดกับนํ้าพริกก็มักจะนํามารับประทานเลย บางชนิดอาจจะเปนอันตราย

หากมารับประทานสดก็จะนํามาลวก ตม หรือหมักดองตามภูมิปญญาดั้งเดิม สําหรับผักพื้นบานที่ไมสามารถรับประทานดิบได 

แตนิยมนํามาดองรับประทานจ้ิมกับนํ้าพริกชนิดหน่ึง ไดแก  ผักเส้ียน ในชุมชนลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐมน้ัน มีผักพื้นบานหลายชนิดในแตละฤดูกาล บางชนิดมีผลผลิตจํานวนมาก เชน ผักเส้ียน หนอไม ตนหอม ชาวลาวครั่ง

จะนํามาดองเพื่อรับประทานในครัวเรือน และขายเพื่อสรางรายได  การหมักดองเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีโดยปฏิกิริยา

ของเอนไซมซ่ึงผลิตขึ้นโดยจุลินทรียเฉพาะชนิดแลวไดเปนผลิตภัณฑที่ตองการ ทั้งน้ีการหมักอาจอยูในสภาวะที่มีอากาศ หรือมี

อากาศเล็กนอย หรือไมมีอากาศก็ได (สมใจ ศิริโภค, 2546) แตเน่ืองจากการควบคุมสภาวะและปจจัยในกระบวนการดองของ

แตละครัวเรือนหรือแหลงผลิตมีความแตกตางกัน จึงสงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑหมักที่ไดมีความแตกตางกันไปบาง โดยปจจัย

ตาง ๆ ไดแก ชนิดและปริมาณเกลือ ระยะเวลาการดอง วัตถุดิบเริ่มตน อุณหภูมิระหวางการดอง และจากเชื้อจุลินทรียที่มี

คุณสมบัติแตกตางกัน การเจริญของจุลินทรียในระหวางการหมักอาหารมีผลใหการเกิดกล่ินรส และลักษณะของอาหารหมักทีไ่ด

แตกตางกัน การควบคุมสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียกลุมที่ดําเนินกิจกรรมการหมักดองเพื่อให

ไดผลิตภัณฑที่ดีจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  ชาวลาวครั่งตําบลหวยดวนน้ันมีกรรมวิธีการดองผักพื้นบานสําหรับรับประทานใน

ครัวเรือนหลากหลายวิธีการ บางขั้นตอนของกระบวนการหมักมีเกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่ถายทอดกันตอมาจากรุนสูรุน นับไดวา

เปนภูมิปญญาในชุมชน ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการหมักดองผักพื้นบานแบบตาง ๆ ของลาวครั่ง

ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ชนิดและจํานวนจุลินทรียในกระบวนการหมักที่มีวัตถุดิบและกรรมวิธีการหมัก

ที่แตกตางกัน ทั้งน้ีเพื่อรวบรวมองคความรูในกรรมวิธีการดองผักแบบตาง ๆ ของลาวครั่งตําบลหวยดวน เพื่อใหชุมชนเกิดความรู

ความเขาใจ สามารถถายทอดภูมิปญญาการดองผักแบบลาวครั่งตําบลหวยดวนใหแกคนรุนตอ ๆ ไปในชุมชน และสามารถ

สรางรายไดเสริมโดยใชวัตถุดิบจากที่มีอยูในพื้นบาน  

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

2.1 จัดเวทีประชุม ชี้แจงทําความเขาใจกับชุมชนในการจัดทําโครงการ 

      โดยการลงพื้นที่ในชุมชนลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อคนหาตนทุนทางวัฒนธรรม 

เชน  ปราชญชาวบาน  พัฒนาโจทยวิจัย  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูกับชุมชน 

 

2.2 รวบรวมขอมูลผักพื้นบานและอาหารหมักดองจากผักพื้นบาน  

โดยการสนทนากับปราชญดานอาหารหมักจากผักพื้นบาน รวบรวมขอมูลเก่ียวกับอาหารหมักดองจากผักในพื้นที่โดย

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) เก็บตัวอยางผักเส้ียนดอง (เวลาที่ 0 ชั่วโมง) แลวนํานํ้าและเน้ือผักเส้ียนดอง  25 กรัม ใสใน 

ฟลาสกที่บรรจุ peptone  water ความเขมขนรอยละ 1 ปริมาตร 225 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันไดความเจือจางเปน 10-1 ทํา

เชนเดียวกันจนไดระดับความเจือจางที ่ 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 ตามลําดับ 

  2) ปเปตตัวอยางที่ความเจือจาง 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 ลงในจานอาหารเล้ียงเชื้อจานละ              

1 มิลลิลิตร  ความเจือจางละ 2 ซํ้า  บนอาหาร MRS ผสมใหอาหารเล้ียงเชื้อและตัวอยางเขากัน (pour plate technique) 

  3) นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24-48 ชั่วโมง 

  4) นับจํานวนโคโลนีบนจานเพาะเชือ้ที่มีจํานวนโคโลนีอยูระหวาง 30 – 300 โคโลนี  

  5) คํานวณหาคา cfu/ml (colony forming unit) 

  6) ทําซํ้าตั้งแตขอ 1) – 5) โดยเปล่ียนตัวอยางผักเส้ียนดองเปนเวลา 12, 24, 36 และ 48 ชั่วโมง 

 

 2.4.2 การตรวจนับแบคทีเรียแลกติก 

  ทําวิธีการเชนเดียวกับการตรวจนับจํานวนแบคทีเรียทั้งหมด แตใชอาหารแข็ง MRS ที่เติม 

CaCO3 รอยละ 1 และ NaCl รอยละ 1.5 

 

 2.4.3 การตรวจหาเชื้อกอโรค  

  1) การตรวจหา Salmenlla ปเปตตัวอยางปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใสลงในฟลาสกขนาด  125 

มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ใชลวดเขี่ยเชื้อ (loop) แตะตัวอยางนํ้าหมักจากน้ันขีดเชื้อ (streak)  ลงบนอาหาร SS agar บมที่

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง สังเกตโคโลนีที่มีลักษณะใสตรงกลางมีสีดํา 

  2) การตรวจหา Staphylococcus aureus ปเปตตัวอยางปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใสลงในฟ

ลาสกขนาด  125 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ใช loop แตะตัวอยางนํ้าหมัก ขีดเชื้อลงบนอาหาร BPA  บมที่อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 24 ชัว่โมง 

   3) การตรวจหา Clostridum sp. ปเปตตัวอยางปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใสลงในฟลาสก  125 

มิลลิลิตรเขยาใหเขากัน ใช loop แตะตัวอยางนํ้าหมัก ขีดเชื้อลงบนอาหารสําหรับนับจํานวนจุลินทรีย (plate count agar; 

PCA)  บมใน anaerobic jar  เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

 

 2.4.4 การตรวจหา coliform bacteria 

  1) ปเปตนํ้าตัวอยางผักเส้ียนดองลงในหลอดที่มีอาหารเล้ียงเชื้อ lauryl  tryptose  broth  

หลอดละ 1 มิลลิลิตร จํานวน 5 หลอด 

  2) ปเปตนํ้าตัวอยางผักเส้ียนดองลงในหลอดที่มีอาหารเล้ียงเชื้อ lauryl  tryptose  broth  

หลอดละ 0.1 มิลลิลิตร จํานวน 5หลอด 

  3) ปเปตนํ้าตัวอยางผักเส้ียนดองลงในหลอดที่มีอาหารเล้ียงเชื้อ lauryl  tryptose  broth  

หลอดละ 0.01 มิลลิลิตร จํานวน 5หลอด 

4) นําตัวอยางนํ้าผักเส้ียนดองในขอ 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 ช้ีแจงทําความเขาใจกับชุมชนในการจัดทําโครงการ 

 จากการลงพื้นทีใ่นชุมชนลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูกับ

ปราชญชาวบาน  ชุมชน และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อทําความเขาใจในการจัดโครงการ และคนหาตนทุนทาง

วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาโจทยวิจัย  ไดผลการตอบรับเปนอยางดีจากชาวลาวครั่ง ตําบลหวยดวย โดยนักวิจัยแตละดานได

แลกเปล่ียนเรียนรูขอคิดเห็นกับปราชญแตละดาน ดังภาพที่ 1 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 การจัดประชุมเพื่อหาตนทุนทางวัฒนธรรมและแลกเปล่ียนเรียนรูกับปราชญลาวครั่งหวยดวน 
 

 3.2 การลงพื้นที่เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูและเก็บขอมูลจากปราชญชาวบาน ศึกษาบริบทชุมชน  

จากรวบรวมขอมูลเก่ียวกับอาหารหมักดองจากผักในพื้นที่โดยการสนทนากับปราชญดานอาหารหมักจากผักพบวา 

ผักพื้นบานของลาวครั้งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมมีประมาณ 64 ชนิด ไดแก ผําหรือไขนํ้า  ผักเส้ียน 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 บวบเหล่ียม บวบง ูแตงไทยออน ถั่วพู ดอกโสน หัวตาล/ลูกตาล ดอกฟกทอง 

(ดอกคาง) ฟกทอง พริก ชะอม กุมนํ้า ขี้เหล็ก ยอดฟกทอง ผักปลัง ชะพลู มะขามออน บุก ตาลปตร (กานจอง) ผักเฟอ      

ลูกตาลเส้ียน ใบแมงลัก กระถิน กระเจ๊ียบเขียว ใบโหระพา มะเขือเปราะ ยอดกระเจ๊ียบแดง ใบบัวบก (ผักหนอก) ใบกระเพรา 

มะเขือขื่น มันหมอ ผักบุงนา ยอดผักตบ มะเขือพวง เทา (ขี้แดด) ลูกผู ตะไคร ผักชีฝรั่ง มะละกอ ดอกแจง มะกรูด/ใบมะกรูด 

ผักช ีขาวโพด 

 ในจํานวนผักพื้นบาน 64 ชนิดน้ี ผักที่นํามาดองรับประทานกับนํ้าพริก หรือนํามาแกง ไดแก ผักเส้ียน มะเขือ       

ลูกตําลึง หนอไมไผตง หนอไมปา สวนผักที่นิยมนํามาดองรับประทานกับนํ้าพริกเปนประจําทุกครัวเรือน  ไดแก ผักเส้ียน 

ดังน้ันในการวิจัยน้ีจึงศึกษากระบวนการหมักดองผักเส้ียนตามกรรมวิธีดั้งเดิมของลาวครั่งหวยดวน 
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 3.3 ปฎิบัติการวิจัยรวมกับปราชญ   

 ศึกษากรรมวิธีการหมักผักเส้ียนแบบตาง ตามวิธีดั้งเดิมของลาวครั่งตําบลหวนดวน  โดยมีปราชญเปนผูสอนและรวม

ปฏิบัติ  มีนักศึกษาเขารวมปฏิบัติการ  และรวบรวมและจดบันทึกวิธีการการดองผักเส้ียนแบบตาง ๆ ซ่ึงจากการสอบถาม      

คุณปานวล ปนทวม ปราชญดานการดองผัก และการทํานํ้าหมักชีวภาพสูตรตาง ๆ ถึงกรรมวิธีการดองผักเส้ียนตามวิถีเดิมของ

ชาวลาวครั่งหวยดวน ซ่ึงสืบทอดมาตั้งแตรุนคุณแม (ประมาณ 80-90 กวาป) พบวามีวิธีการดองผักเส้ียนหลายแบบ สวนใหญ

จะมีความคลายคลึงกันในแตละวิธี แตรายละเอียดปลีกยอยมีความแตกตางกันบาง ทั้งน้ีพอสรุปไดวา การดองผักเส้ียนแบบ

ดั้งเดิมน้ันมีอยู 3 แบบดวยกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.3.1 วัตถุดิบและการเตรียม 

        1) นําผักเส้ียนมาลางนํ้า ทิ้งไวสักครูเพื่อใหสะเด็ดนํ้า หรือเรียกวาใหผักสลบ จากน้ันเด็ดยอก

ออนของผักเส้ียน รวมถึงสวนที่เปนลําตนที่แกกวาสวนยอด ลอกเปลือกนอกออกโดยเหลือแตสวนในของลําตน การลอกเปลือก

ออกทําใหเวลารับประทานผักดองจะไมเหนียว แตจะกรอบ อีกทั้งยังทําใหสามารถนําเกือบทุกสวนของผักเส้ียนมาดองได 

2) เกลือเม็ด ควรเปนเกลือทะเล อาจนําเกลือไปยางหรือคั่วกอนหรือไมก็ได แตปราชญแนะนํา

วาควรยางหรือคั่วเกลือเม็ดกอนใชดองจะทําใหผักดองออกมาสีสวย กล่ินหอม และไมเสียงาย 

3) นํ้าตมสุกที่ตั้งทิ้งไวจนเย็น 

   4) ขาวสุก หรือนํ้าซาวขาว หรือขาวคั่ว 

  3.3.2 อุปกรณ 

1) กะละมังสแตนเลส หรือพลาสติก 

2) โหลแกวมีฝาปด หรืออาจใชผาขาวบางสะอาดปดแทนฝา 

3.3.3 กระบวนการดอง  

กรรมวิธีการดองหรือกระบวนการดองผักเส้ียงมีวิธีการหลากหลายแตมีสูตรหลักอยู 3 สูตร ดังน้ี 

สูตรที่ 1  นําผักเส้ียนที่เตรียมไวมาใสกะละมังประมาณ 3 สวนตอเกลือ 1 สวน โดยโรยเกลือและขาวสุก

บนผักเส้ียน วางทิ้งไวสักครูจะมีนํ้าขื่นออกมาเปนสีเขียวออนใหเททิ้ง (ในขั้นตอนการใสเกลือ สามารถโรยเกลือแลวคลุกเคลา

เกลือกับผักเส้ียนอยางเบามือได เพื่อไมใหผักช้ํา เวลารับประทานผักจะกรอบ เพิ่มความอรอย) เม่ือเทนํ้าขื่นทิ้งแลว ใหนํานํ้า

ตมสุกและเกลือละลายเขาดวยกันเปนนํ้าเกลือความเค็มประมาณรอยละ 1.5-2.5 นําผักเส้ียนที่ไดใสลงภาชนะที่เปนแกว เชน 

โหลแกว จากน้ันเทนํ้าเกลือใหทวม ปดฝาตั้งทิ้งไวในที่รม 1-2 คืน รับประทานได ซ่ึงความเปรี้ยวจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการ

หมัก แตทั้งน้ีหากเลย 2  วัน ลักษณะเน้ือสัมผัสของผักเส้ียนดองอาจไมนารับประทาน  

สูตรที่ 2  นําผักเส้ียนทีเ่ตรียมไวมาใสกะละมังประมาณ 3 สวนตอเกลือ 1 สวน ใสขาวสุก 1 สวนลงไปดวย 

จากน้ันคลุกเตลาเกลือ ขาวสุก และผักเส้ียนเขาดวยกันอยางเบามือ ตั้งทิ้งไวสักครู (ประมาณ 5-10 นาที) เม่ือมีนํ้าขื่นออก

มาแลวใหเททิ้ง นําสวนผสมบรรจุลงในขวดโหล เทนํ้าตมสุกที่ละลายเกลือเม็ดรอยละ 1.5-2.5 ลงไปใหทวม นําไปตากแดดโดย

ตั้งทิ้งไว 1 วัน รับประทานได หากชอบรสเปรี้ยวจัดใหเพิ่มเวลาในการหมัก   

สูตรที่ 3 นําผักเส้ียนที่เตรียมไวมาใสกะละมังประมาณ 3 สวนตอเกลือ 1 สวน จากน้ันคลุกเคลาเกลือ 

และผักเส้ียนเขาดวยกันอยางเบามือ ตัง้ทิ้งไวสักครู (ประมาณ 5-10 นาที) เม่ือมีนํ้าขื่นออกมาแลวใหเททิ้ง นําสวนผสมบรรจุลง

ในขวดโหล เทนํ้าซาวขาว (ใชนํ้าตมสุกซาว) ที่ละลายเกลือเม็ดรอยละ 1.5-2.5 ลงไปใหทวมตั้งทิ้งไว 1-2 คืน รับประทานได 

หากชอบรสเปรี้ยวจัดใหเพิ่มเวลาในการหมัก (อาจใชขาวคั่วแทนนํ้าซาวขาวได) ภาพแสดงขั้นตอนการดองสูตรที่ 1 – 3 ดัง

ภาพที่ 2 

หมายเหตุ: ทุกสูตรหากนําไปตากแดดจะทําใหการดองเปรี้ยวเร็วขึ้น แตทั้งน้ีสีของผักดองที่ไดอาจไมเหลืองสวย 
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ยอดผักเส้ียน ผ่ึงใหสลบ ยอดผักเส้ียน ผ่ึงใหสลบ ยอดผักเส้ียน ผ่ึงใหสลบ 

   

โรยเกลือเม็ดและขาวสุก โรยเกลือเม็ดและขาวสุก โรยเกลือเม็ด 

   

คลุกเบา ๆ จนนํ้าขื่นออกมา คลุกเบา ๆ จนนํ้าขื่นออกมา คลุกเบา ๆ จนนํ้าขื่นออกมา 

   

เทนํ้าขื่นทิ้ง นําใสโหล/ไห เทนํ้าขื่นทิ้ง นําใสโหล/ไห เทนํ้าขื่นทิ้ง นําใสโหล/ไห 

   

ใสนํ้าเกลือตมสุกตั้งทิง้ไวที่รม 1-2 คืน ใสนํ้าเกลือตมสุกตั้งตากแดด 1 วัน ใสน้ําซาวขาว (ขาวคั่ว) ผสมน้าํเกลือตั้งทิ้งไว 1-2 คืน 

   

รับประทานได รับประทานได รับประทานได 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

 

ภาพที่ 2 สูตรการดองผักเส้ียนของชาวลาวครั่งตําบลหวยดวน สูตรที่ 1 - 3 

 

3.4 ตรวจหาชนิดและปริมาณจุลินทรียในกระบวนการหมัก 

  3.4.1 การตรวจหาแบคทีเรียทั้งหมด  

ผลการตรวจหาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดในระยะเวลาการหมักตั้งแต 0-48 ชั่วโมง พบวาทุกสูตรมีจํานวน

เชื้อแบคทีเรียอยูในชวง 105 - 107 cfu/ml 

  3.4.2 การตรวจนับแบคทีเรียแลกติก   

จากการศึกษาการคัดแยกแบคทีเรียแลกติกในผักเส้ียนดองที่มีกรรมวิธีการหมักดอง 3 แบบ บนอาหาร 

MRS agar ที่เติม CaCO3 รอยละ 1 และ NaCl รอยละ 1.5 นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง โดย

วิธีการ pour plate  สังเกตโคโลนีที่มีลักษณะของแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกโดยอาหารเล้ียงเชื้อ MRS agar  นับจํานวน

โคโลนีที่มีบริเวณใสรอบโคโลนี เน่ืองจากเชื้อแบคทีเรียมีการผลิตกรด และทําปฏิกิริยากับแคลเซียมในอาหาร พบวาจํานวน

แบคทีเรียแลคติกมีจํานวนใกลเคียงกันในทุกกรรมวิธี คือประมาณ 5.0 -8.0 x 106 cfu/ml เม่ือส้ินสุดกระบวนการหมักของแต

ละสูตร 

3.4.3 การตรวจหาเชื้อกอโรค  

จากการตรวจหา Salmenlla,  Staphylococcus aureus และ Clostridum sp. ในตัวอยางนํ้าผักเส้ียน

ดองทุกสูตร ไมพบเชื้อกอโรคทั้งสามชนิด 

3.4.4 การตรวจหา coliform bacteria 

จากการนําตัวอยางผักเส้ียนดองที่ไดจากการดองแบบตาง ๆ ทั้ง 3 สูตรไปตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอรม

พบวา ทุกตัวอยางตรวจไมพบแบคทีเรียโคลิฟอรม 
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4. อภิปรายผลการวิจัย 

 

ชุมชนลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ใหความรวมมือในการในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปน

อยางดยีิ่ง เม่ือสํารวจผักพื้นบานพบวามีอยูประมาณ 64 ชนิด บางชนิดเปนที่นิยมรับประทานมาก เชน ผํา ใบยานาง โดยนํามา

แกงกะทิ สําหรับผักพื้นบานที่นิยมนํามาใชดองเพื่อรับประทานกับนํ้าพริกมากที่สุด ไดแก ผักเส้ียน ซ่ึงมีกรรมวิธีการดอง

หลากหลาย แตอยางไรก็ตามวิธีการดองผักเส้ียนมีวิธีการหลักอยู 3 กรรมวิธี คือ การนํายอดผักเส้ียนลางนํ้าใหสะอาด ตั้งผ่ึงไว

ใหสลบ จากน้ันโรยเกลือเม็ด การใชเกลือเม็ดอาจนําเกลือไปยางหรือคั่วกอน หรือไมตองก็ได แตโดยมากชาวลาวครั่งจะนิยม

นําไปยางหรือคั่วกอนนํามาใชดองผัก ความรอนจะชวยลดปริมาณเชื้อจุลินทรียที่ติดมากกับเกลือ อีกทั้งยังทําใหเม็ดเกลือ

เปราะแตกมีขนาดเล็กลงดวย ทําใหความเค็มสามารถแทรกซึมเขากับผักไดเปนอยางดี จากน้ันโรยขาวสุกคลุกเคลาไปพรอมกับ

เกลือเม็ด การคลุกเคลาตองเบามือ เน่ืองจากมีผลตอความกรอบของผัก ตั้งทิ้งไวเพื่อใหเกิดการดึงนํ้าออกจากผัก นํ้าที่ออกมา

เรียกวานํ้าขื่น เทนํ้าขื่นทิ้ง นําผักเส้ียนบรรจุลงขวดโหลหรือไห จากน้ันเทนํ้าเกลือตมสุกความเขมขนรอยละ 1.5-2.5 ใหทวมผัก  

ตั้งโหล ตากแดดทิ้งไว 1 วัน คือจากเชาถึงเย็น ผักเส้ียนดองจะความเปรี้ยวสามารถนํามารับประทานได สําหรับกระบวนการ

ดองที่แตกตางไปจากกระบวนการน้ีคือ เม่ือเทนํ้าเกลือตมสุกจนทวมผักแลว นําไปตั้งทิ้งไวในที่รม ประมาณ 1-2 วัน จึงนํามา

รับประทาน หรือ สูตรที่สาม จะไมใสขาวสุกลงไปกับเกลือในขั้นตอนแรก แตมีการเติมนํ้าซาวขาวที่ใชนํ้าตมสุกผสมลงไปดวย 

หากไมใชนํ้าซาวขาวก็สามารถใชขาวคั่วใสลงไปแทนไดเชนกัน การเติมขาวสุก หรือนํ้าซาวขาว หรือขาวคั่วลงไปผสมใน

กระบวนการหมักดองผักเส้ียนน้ัน เปนการเพิ่มแหลงคารบอนหรือแหลงนํ้าตาลใหกับเชื้อแบคทีเรียที่ดําเนินกิจกรรมการหมัก 

ทําใหการหมักเกิดขึ้นไดดีขึ้น ทําใหผักดองมีรสชาติกลมกลอมขึ้น สําหรับการใสเกลือน้ัน เกลือจะเปนสารควบคุมการเจริญของ

จุลินทรียกลุมที่ไมตองการ และสงเสริมการเจริญของแบคทีเรียกลุมที่ตองการใหดําเนินกิจกรรมการหมักและใหรสชาติที่ดีแก

ผักดองดวย (ประสมสงค ปุณยอุปพัทธ และสุกฤตา ปุณยอุปพัทธ, 2560) สําหรับสูตรที่ 2 หลังจากใสนํ้าเกลือจนทวมผักเส้ียน

แลวนําไปตากแดด พบวาสามารถลดระยะเวลาในการหมักดองผักเส้ียนไดเม่ือเทียบกับเวลาในการดองของสูตรที่ 1 และ 3 น้ัน 

อาจเปนเพราะการนําไปตากแดดทําใหอุณหภูมิของกระบวนการหมักสูงกวาเม่ือหมักในที่รม ซ่ึง ToQeer et al. (2006) 

รายงานวาแบคทีเรียแลกติก พวก lactobacilli มีอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญระหวาง 30-40 องศาเซลเซียส และบางสป

ชีสสามารถเจริญไดถึงอุณหภูมิ 53 องศาเซลเซียส นอกจากน้ีพบวาแบคทีเรียแลกติกเม่ือเจริญที่อุณภูมิที่เหมาะสมจะสรางกรด

ไดเร็วขึ้น จึงทําใหผักเส้ียนเปรี้ยวเร็วขึ้นเปนลดระยะเวลาการหมัก และเม่ือนําผักเส้ียนที่ดองตามกรรมวิธีดั้งเดิมทุกสูตรของ

ชาวลาวครั่งตําบลหวยดวนมาตรวจหาจํานวนและชนิดของจุลินทรียทั้งหมด แบคทีเรียแลคติก จุลินทรียกอโรค และแบคทีเรีย

โคลิฟอรม พบวาทั้งสามสูตรมีจํานวนเชือ้แบคทีเรียทั้งหมดและแบคทีเรียแลคติกไมแตกตางกัน เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการหมัก

ของแตละสูตรโดยกําหนดเวลาเม่ือสามารถรับประทานผักเส้ียนดองได  ซ่ึงสูตรที่ 1 ใชเวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง สูตรที่ 2 

ใชเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง และสูตรที่ 3 ใชเวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง นอกจากน้ียังตรวจไมพบเชื้อจุลินทรียกอโรค เชน 

Salmonella, Staphylococcus, Clotridium และตรวจไมพบ E. coli ทั้งน้ีอาจเปนเพราะปริมาณกรดแลคติกที่เกิดขึ้นใน

ระหวางการดองผักเส้ียนชวยยับยั้งการเจริญของเชื้อกอโรคได  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร จันทรฉาย และคณะ 

(2560) ซ่ึงศึกษาปริมาณหัวเชื้อที่สามารถผลิตกรดแลคติคสูงสุดเปนหัวเชื้อเริ่มตนในการผลิตน้ําหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค 

โดยนําผักพื้นบานจาก 4 ภาคที่นิยมบริโภคมากที่สุด ไดแก ผักเส้ียน (ภาคเหนือ) ผักกาด (ภาคกลาง) หนอเหรียง (ภาคใต) 

และผักกาดกรุง (ภาคอีสาน) มาหมักจากน้ันตรวจวิเคราะหหาแบคทีเรียกอโรค และแบคทีเรียโคลิฟอรมผลการศึกษาตรวจไม

พบแบคทีเรียกอโรค และแบคทีเรียโคลิฟอรมในนํ้าหมักเชนกัน 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 

 ผักพื้นบานลาวครั่งตําบลหวยดวน พบวามีอยูประมาณ 64 ชนิด บางชนิดเปนที่นิยมรับประทานมาก เชน ผํา        

ใบยานาง สวนที่นิยมนํามาใชดองเพื่อรับประทานกับนํ้าพรกิ ไดแก ผักเส้ียน ซ่ึงมีกรรมวิธีการดองที่นิยม 3 แบบ คือ ผักเส้ียน

ดองกับเกลือเม็ดและผสมขาวสุก ตั้งทั้งไวในรม 1-2 วัน ผักเส้ียนดองกับเกลือเม็ดผสมขาวสุก นําไปตากแดด 1 วัน  และ

ผักเส้ียนดองกับเกลือเม็ดและผสมนํ้าซาวขาวหรือขาวคั่ว ตั้งทั้งไวในรม 1-2 วัน จํานวนแบคทีเรียทั้งหมดประมาณ 108 

cfu/ml จํานวนแบคทีเรียแลคติกประมาณ 107  cfu/ml และตรวจไมพบจุลินทรียกอโรค และแบคทีเรียโคลิฟอรมในผักเส้ียน

ที่ดองทั้ง 3 วิธีการ 
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การคัดแยกโพรไบโอติกในกระบวนการหมักเตาเจ้ียวสดและการตรวจวิเคราะหคณุภาพทาง 

จุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลติภณัฑชุมชน  

Isolation of probiotics in salted soybean fermentation and microbiological 

quality assay based on community product standards 
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บทคัดยอ  

 

วัตถุประสงคของการศึกษาน้ีเพื่อคัดแยกแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติกจากเตาเจ้ียวในระหวางการหมักและ

ตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เชื้อแบคทีเรียที่แยกไดทั้งหมด 327 ไอโซเลท นํามาศึกษา

คุณสมบัติเบื้องตนของการเปนโพรไบโอติก คือ การทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดง การทนเกลือนํ้าดี 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 พบวาผลิตภัณฑเตาเจ้ียวผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  

 

คําสําคัญ:  โพรไบโอติก  เตาเจ้ียว  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  
 

เตาเจ้ียว (soy paste) เปนผลิตภัณฑอาหารที่ไดจากการหมัก (fermentation) เพื่อการถนอมอาหารจัดในกลุม

อาหารหมักเกลือ มีวัตถุดิบสําคัญคือถั่วเหลือง (soybean) เตาเจ้ียวถูกนํามา ใชเปนสวนประกอบอาหาร และเปนเครื่องปรุงรส 

การทําเตาเจ้ียวเริ่มตนทําการเตรียมโคจิ โดยใชถั่วเหลือง ขาว หรือขาว บารเลย คลุกเคลาผสมกับแปงสาลีคั่ว แลวถายกลาเชื้อรา 

Aspergillus oryzae แลวคลุกเคลาใหผสมกันดีแลวนําไปบมก็จะไดโคจิที่ใชในการหมักแลวนําโคจิที่ไดไปหมักกับนํ้าเกลือ แลว

หมักบมทิ้งไว 1-2 เดือน (ภัทราภรณ, 2557) จุลินทรียที่พบในอาหารหมักสวนใหญไดแก ยีสต รา และแบคทีเรีย ซ่ึงโพรไบโอติก 

(Probiotics) เปนจุลินทรียที่นาสนใจ เพราะเปนจุลินทรียที่มีชีวิตซ่ึงกอประโยชนใหกับสุขภาพของผูบริโภคในการคงจุลินทรีย

ในรางกายไว หรือชวย ปรับสภาพความสมดุลของจุลินทรียในระบบทางเดินอาหาร กระตุนระบบภูมิคุมกัน ลดเอนไซมที่เปน 

สาเหตุของการเกิดมะเร็ง ลดระดับคอเลสเทอรอลในเลือด ปองกันและรักษาโรคทองรวงทั้งที่เกิดจาก แบคทีเรีย และไวรัส 

เปนตน จุลินทรียที่มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติกสวนใหญอยูในกลุมแบคทีเรียแลคติค ไดแก Lactobacillus spp. และ 

Bifidobacterium spp. (Vinderola and Reinheimer, 2003) ซ่ึงเปนกลุมของจุลินทรียโพรไบโอติกที่ดีที่สุด (Rial, 2000) 

ทั้งน้ีเน่ืองจากแบคที เรีย เหลาน้ีทนตอกรด และเกลือนํ้าดี ทําใหสามารถรอดชีวิตในระบบทางเดินอาหารซ่ึงเปนคุณสมบัติที่

สําคัญในการเปนโพรไบโอติก (Kos et al., 2000) รวมทั้งสามารถสรางกรดไฮโดรเจนเปอรออกไซด และแบคเทอริโอซินในการ

ตอตานการเติบโตของเชื้อกอโรค นักวิทยาศาสตรพยายามที่จะคัดแยกแบคทีเรียโพรไบโอติกจากแหลงตาง ๆ เพื่อใชใน

อุตสาหกรรม เชน คัดแยกจากมนุษย อาหาร ผลิตภัณฑนม และอาหารหมัก (Mathara et al., 2008) โพรไบโอติกเม่ือจะ

นํามาใชกับมนุษยจะตองมีขอควรคํานึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยหรือผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นที่นอกเหนือจากประโยชน

ของโพรไบโอติกเพียงอยางเดียว โดยทั่วไปการคัดเลือกจุลินทรียโพรไบโอติกที่จะนํามาใชกับมนุษยน้ัน มีแนวทางหลักคือ            

1) สามารถอาศัยอยูในระบบทางเดินอาหารได 2) ไมเปนสายพันธุที่กอใหเกิดโรค 3) สามารถเจริญเพิ่มจํานวนในทางเดิน

อาหารได 4) มีปริมาณสูงเพียงพอที่จะกอใหเกิดผลดีตอสุขภาพ (ภณิดา เก้ือสุวรรณ และวิลาวัณย เจริญจิระตระกูล, 2557) 

ดังน้ันการศึกษาในครั้งน้ีจึงมุงเนนในการคัดแยกเชื้อโพรไบโอติกในผลิตภัณฑเตาเจ้ียวสด เพื่อศึกษาโพรไบโอติกจาก

กระบวนการหมักเตาเจ้ียวสดที่ระยะเวลาหมัก ไดแก 2, 15, 30 และ 45 วัน และตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  

 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

2.1 การคัดแยกโพรไบโอติกจากเตาเจี้ยวสด 

     ตัวอยางเตาเจ้ียวที่นํามาใชแยกเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติก ไดนํามาจากกลุมแมบานเกษตรมะขามทอง จังหวัด

กาญจนบุรีโดยเก็บตัวอยางใสขวดปราศจากเชื้อ โดยเก็บจากตัวอยางที่หมักนาน 15 วัน  3 ตัวอยาง 30 วัน 1 ตัวอยาง และ 

45 วัน 2 ตัวอยาง รวมทั้งส้ิน 6 ตัวอยาง  

 

      2.1.1 การหาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดและการแยกเช้ือโพรไบโอติกจากเตาเจี้ยวสด 

                  นําตัวอยางเตาเจ้ียว 25 กรัมผสมกับ Peptone Water 0.1% 225 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ทําการเจือ

จางตัวอยาง 10-1  - 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 บนอาหารเล้ียงเชื้อ Nutrient agar จนกวาจะไดเชื้อบริสุทธ์ิ 
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     2.1.2  การตรวจสอบสมบัติการเปนโพรไบโอติกในระดับหองปฏิบัติการ 

1) ทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดง โดยนําแบคทีเรียบริสุทธ์ิที่แยกได เพาะเล้ียงในอาหาร

เล้ียงเชื้อ 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

เปล่ียนแปลง ซ่ึงเปนกลุมที่มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติ นําเชื้อกลุมน้ีไปศึกษาตอไป 

2) ทดสอบการทนตอเกลือนํ้าด ีโดยนําแบคทีเรียที่ไมมีความสามารถในการยอยสลายเม็ดเลือด

แดง เพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเชื้อ 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 ตรวจผลโดยสังเกตความขุนของอาหารเล้ียงเชื้อ 

3) ทดสอบการทนตอเกลือ โดยนําแบคทีเรียที่คัดเลือกไดเพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเชื้อ 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 ตรวจผลโดยสังเกตความขุนของอาหารเล้ียงเชื้อ 

4) ทดสอบการทน pH ตาง ๆ นําแบคทีเรียที่คัดเลือกได  เพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเชื้อ 

Nutrient agar ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ถายเชื้อแตละเชื้อลงในอาหาร Nutrient broth pH 1, 3, 5, 7 บมที่ 

37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจผลโดยสังเกตความขุนของอาหารเล้ียงเชื้อ 

5) ทดสอบการเจริญในสภาวะที่มีและไมมีออกซิเจน นําแบคทีเรียที่คัดเลือกได  เพาะเล้ียงใน

อาหารเล้ียงเชื้อ Nutrient agar ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมงถายเชื้อแตละเชื้อลงในอาหาร Nutrient broth โดย

แบงเปน 2 ชุด ชุดแรกบมที่ 37 องศาเซลเซียส ชุดที่ 2 บมในปบ เปนเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจผลโดยสังเกตความขุนของอาหาร

เล้ียงเชื้อ 

6) ทดสอบการเจริญที่อุณหภูมิตาง ๆ นําแบคทีเรียที่คัดเลือกได  เพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเชื้อ 

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

สังเกตความขุนของอาหารเล้ียงเชื้อ 

7) ทดสอบการตานทานตอยาปฏิชีวนะ โดยนําแบคทีเรียที่คัดเลือกได  มาทดสอบประสิทธิภาพ

การยับยั้งการเจริญโดยยาปฏิชีวนะดวยวิธี Agar diffusion method โดยเพาะเล้ียงเชื้อในอาหารเล้ียงเชื้อ 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 มิลลิเมตร ทั้งหมด 4 หลุม โดยหลุมที่ 1 – 3 หยดยาปฏิชีวนะที่มีความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร  ไดแก  

ampicillin, streptomycin และ amoxicillin หลุมละ 20 ไมโครลิตร ตามลําดับ สวนหลุมที่ 4 หยดนํ้ากล่ัน 20 ไมโครลิตร 

เพื่อทําเปนหลุมที่ควบคุมผลลบ บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ตรวจผลโดยวัดขนาดโซนใสเปนหนวยเซนติเมตร 

8) ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียที่กอโรค โดยนําแบคทีเรียที่คัดเลือกได มาทดสอบ

ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียที่กอโรคไดแก Escherichia coli, Bacillus cereus และ Staphylococcus aureus ดวย

วิธี Agar diffusion method โดยเพาะเล้ียงเชื้อที่จะทดสอบบนอาหารเล้ียงเชื้อ Nutrient agar บมที่อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ถายเชื้อแตละเชื้อลงในอาหาร Nutrient broth บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 

ชั่วโมง และเพาะเล้ียงเชื้อกอโรคลงในอาหาร Nutrient broth บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง นําเชื้อที่

จะทดสอบและรวมทั้งเชื้อกอโรคไปปนเหว่ียงทีค่วามเร็ว 8,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที โดยเชื้อที่ทดสอบเก็บสวนใส

แลวทําใหปลอดเชื้อโดยกรองดวย syringe filter  สําหรับเชื้อกอโรคน้ันเทสวนใสทิ้งแลวเติม Normal saline 0.85%  และ
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ปรับความขุนใหเทากับ 0.5 McFarland standard  จากน้ัน swab เชื้อกอโรคลงอาหาร Nutrient agar รอจนแหง แลวเจาะ

อาหารโดยใช Cork borer ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.6 เซนตริเมตร จํานวน 4 หลุม โดยหลุมที่ 1 และ 2 เติมสวนใสอาหาร

เล้ียงแบคทีเรียที่จะทดสอบลงปริมาตร 20 ไมโครลิตร หลุมที่ 3 เติมยาปฏิชีวนะ ampicillin ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอ

มิลลิลิตร  ปริมาตร 20 ไมโครลิตร และหลุมที่ 4 เติมนํ้ากล่ัน 20 ไมโครลิตร บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ตรวจ

ผลโดยวัดขนาดโซนใสเปนหนวยเซนติเมตร 
 

2.2 การตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

     การตรวจวิเคราะหเชื้อกอโรคโดยใชวิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทยตรวจ

วิเคราะหเชื้อจุลินทรียกอโรค ไดแก Salmonella spp., Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, coliform, ราและ

ยีสต ในตัวอยางเตาเจ้ียว 

 

3. ผลการวิจัย 

 

3.1 ผลการคัดแยกโพรไบโอติกจากเตาเจี้ยวสด 

3.1.1 การหาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดและการแยกเช้ือโพรไบโอตกิจากเตาเจี้ยวสด 

จากตัวอยางเตาเจ้ียวสดในระยะการหมักตาง 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 จํานวนจุลินทรียทั้งหมดที่แยกไดจากเตาเจ้ียวสดในระยะการหมักตาง ๆ 

ระยะการหมัก ตัวอยางที่ 

จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (CFU/ml) 

บมเช้ือแบบใชออกซิเจน บมเช้ือแบบไมใชออกซิเจน 

PCA PCA + 3%NaCl PCA PCA + 3%NaCl 

15 วัน 1 6.35×107 1.52×108 1.435×108 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 เม่ือนําแบคทีเรียที่แยกไดจากเตาเจ้ียวสดในระยะการหมักตาง ๆ ซ่ึงรวมทั้งหมด 327 ไอโซเลทมาศึกษาการยอย

สลายเม็ดเลือดแดง พบวามีจํานวน 5 ไอโซเลทที่อยูในกลุม Gramma haemolysis ซ่ึงไมมีการยอยลสายเม็ดเลือดแดง มี 28 

ไอโซเลทที่อยูในกลุม Alpha haemolysis และ 294 ไอโซเลทอยในกลุม Beta haemolysis ซ่ึงมีการยอยสลายเม็ดเลือดแดง

สมบูรณ ดังน้ันจึงเลือกเชื้อจํานวน 5 ไอโซเลทไดแก PT 6, PT 34, PT 35, PT 44 และ PT 100 ไปทดสอบในขั้นตอไป 

ทดสอบการทนตอเกลือนํ้าด ี จากการนําแบคทีเรียที่คัดเลือกมาจํานวน 5 ไอโซเลทคือ PT 6, PT 34, PT 

35, PT 44 และ PT 100 มาทดสอบความสามารถในการทนตอเกลือนํ้าดีที่ความเขมขนตาง ๆ ไดแก 0.3 %, 0.6 % และ 0.9 

% พบวา แบคทีเรียทั้งหมด 5 ไอโซเลทสามารถทนตอเกลือนํ้าดี 0.3% ได แบคทีเรียจํานวน 4 ไอโซเลทคือ PT6 , PT35, 
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PT44, PT100 สามารถทนตอเกลือนํ้าดี 0.6 %ได และแบคทีเรียจํานวน 3 ไอโซเลทคือ PT35, PT44, PT100 สามารถทนตอ

เกลือนํ้าดี 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 

ทดสอบการเจริญในสภาวะที่มีและไมมีออกซิเจน จากการทดสอบการการเจริญในสภาวะที่มีและไมมีออกซิเจน

พบวา แบคทีเรีย 5 ไอโซเลท สามารถเจริญในสภาวะที่มีและไมมีออกซิเจนไดทั้งหมด 

ทดสอบการเจริญที่อุณหภูมิตาง ๆ จากการทดสอบการเจริญที่อุณหภูมิตาง ๆ คือ 25 องศาเซลเซียส 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 

ทดสอบประสิทธิภาพการยบัยั้งแบคทีเรียที่กอโรค 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 PT 6 PT 34 PT 35 PT 44 PT 100 

ยอยสลายเม็ดเลือดแดง -haemolysis  -haemolysis  -haemolysis  -haemolysis  -haemolysis 

ทนเกลือ

นํ้าดี 

(%w/v) 

0.3% ++ + +++ ++ ++++ 

0.6% + - ++ ++ +++ 

0.9% - - + + ++ 

ทนเกลือ

(%w/v) 

1% +++ ++ + ++ + 

3% +++ +++ ++ +++ ++ 

6% + ++++ +++ +++ ++++ 

10% + + ++++ + ++++ 

ทน pH 

3 +++ + ++ + + 

5 +++ ++ ++ ++ + 

7 +++ +++ ++ ++ ++ 

9 ++++ +++ + +++ ++ 

ออกซิเจน 
O2 +++ ++ ++ ++++ ++ 

ANO2 ++ +++ ++ +++ +++ 

อุณหภูมิ 

(oC) 

25 + + - ++ - 

30 + ++ ++ ++ ++ 

37 +++ +++ ++ +++ ++ 

45 +++ ++ +++ +++ + 

ตานทาน

ยา

ปฏิชีวนะ

(cm) 

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 

ยับยั้ง

แบคทีเรีย

ที่กอโรค

(cm) 

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

เตาเจ้ียว 25 กรัม  ไมพบ S. aureus ตอตัวอยาง 0.1 กรัม ไมพบ coliform ในตัวอยางเตาเจ้ียวสด แตพบ B. cereus  1,500 

โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม  พบราและยีสต 30 โคโลนีตอตัวอยางเตาเจ้ียว 1 กรัม ซ่ึงผานมาตรฐานที่กําหนดไว 

 

 
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

จุลินทรียที่ตองการอากาศและไมตองการอากาศ ทั้งที่เจริญไดในอาหารที่เติมเกลือและไมเติมเกลือ และคัดแยกแบคทีเรีย

ทั้งหมดได 327 ไอโซเลท ซ่ึงสามรถแยกไดทั้งหมด 327 ไอโซเลท จากน้ันเม่ือนํามาทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดง พบวา

มีเชื้อแบคทีเรียจํานวน 5 ไอโซเลท ที่ไมมีการยอยสลายเม็ดเลือด (Gramma-hemolysis) ไดแก PT6, PT34, PT35, PT44 

และ PT100 แลวนํามทดสอบการทนตอเกลือนํ้าดี 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 พบวา PT6, PT34 และ PT44 สามารถเจริญที่อุณหภูมิตาง ๆ ได การทดสอบการตานทานตอยา

ปฏิชีวนะ พบวาแบคทีเรียไอโซเลท PT34,  PT35, PT100 ตานทานตอยา ampicillin และ amoxicillin แตไมตานทานยา 

streptomycin สวนแบคทีเรียไอโซเลท PT6 และ PT100 ไมตานทานตอยาทั้ง 3 ชนิด และมีการทดสอบประสิทธิภาพการ

ยับยั้งแบคทีเรียที่กอโรค พบวาแบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลทสามารถยับยั้งเชื้อ 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  

A B C 

D E 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการหาปริมาณจุลินทรียในตัวอยางเตาเจ้ียวที่หมักนานขึ้น ปริมาณจุลินทรียจะเพิ่มขึ้นน้ันเน่ืองจากในขั้นตอน

การเตรียมโคจิ แปงจากขาวซ่ึงเปนแหลงคารบอน และโปรตีนจากถั่วเหลืองซ่ึงเปนหลงไนโตรเจน A. oryzae จะสรางเอนไซม

ยอยวัตถุดิบไดนํ้าตาลและกรดอะมิโน เม่ือเติมนํ้าเกลือจะมีจุลินทรียจําพวกแบคทีเรียแลคติกและยีสตที่สามารถเจริญในสภาพ

ที่มีเกลือได ซ่ึงจะสงผลตอคาความเปนกรด-ดาง และปริมาณแอลกอฮอลและสารหอมระเหย เม่ือระยะเวลาหมักนานขึ้นจะ

สงผลใหสภาวะเหมาะสมตอเชื้อกลุมเพิ่มปริมาณมากขึ้น (ประสงคสม ปุณยอุปพัทธ และสุกฤตา ปุณยอุปพัทธ, 2560) จาก

การคัดแยกไดจากกระบวนการหมักเตาเจ้ียว 5 ไอโซเลตน้ันที่ไมยอยสามารถเม็ดเลือดแดง แสดงใหเห็นวาแบคทีเรียอีก 322 

ไอโซเลต ที่ยอยเม็ดเลือดแดงไดน้ันอาจเปนเชื้อที่อันตรายหรืออาจเปนเชื้อ B. cereus เพราะจากการตรวจวิเคราะห พบเชื้อ 

B. cereus จํานวน 1,500 cfu/g ซ่ึงสามารถยอยเม็ดเลือดแดงได เน่ืองจาก B. cereus เปนเชื้อที่สรางเอนโดสปอรทนทานตอ

สภาวะตาง ๆ ซ่ึงพบไดทั่วไปในธรรมชาต ิเชน อากาศ นํ้า ดิน ฝุนละออง และพืชผัก (อัจฉรา เพิ่ม, 2549) เปนตนผลิตภัณฑจึง

อยูในภาวะเส่ียงที่ผลิตไมผานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเตาเจ้ียวที่ไดกําหนดปริมาณเชื้อ B. cereus ไวไมเกิน 2,500 cfu/g จึง

ตองเพิ่มการควบคุมคุณภาพดานสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น เชน การทําความสะอาดวัตถุดิบ การเปล่ียนนํ้าแชเมล็ดถั่วเหลือง ความ

สะอาดอุปกรณและภาชนะตาง การเตรียมนํ้าเกลือ และการน่ึงฆาเชื้อผลิตภัณฑ เปนตน 
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บทคัดยอ  

 

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ีเพื่อคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่มีคุณสมบัตเิปนโพรไบโอติกจากลําไสปลาและนํ้าจากบอ

เพาะเล้ียงปลาสวยงาม โดยทดสอบคุณสมบัติโพรไบโอติก ไดแก การยอยสลายของเม็ดเลือดแดง การเจริญในสภาวะที่มีและ

ไมมีออกซิเจน การทนเกลือนํ้าดี ความสามารถในการเจริญในชวงอุณหภูมิตาง ๆ การทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะ และ

ทดสอบฤทธ์ิตานจุลินทรียกอโรคในปลาสาวยงาม (Aeromonas hydrophilia และ Staphylococcus aureus) พบวา

สามารถแยกแบคทีเรียจากตัวอยางลําไสปลาและจากตัวอยางนํ้าไดทั้งหมด 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 แตสามารถเจริญคลุมพื้นที่โคโลนีของเชื้อกอโรคได 

ดังน้ันเชื้อแบคทีเรียที่คัดเลือกไดทั้ง 3 ไอโซเลทจึงเหมาะสมตอการนําไปประยุกตใชเปนโพรไบโอติกในการเพาะเล้ียงปลา

สวยงาม  

 

คําสําคัญ: โพรไบโอติก  ปลาสวยงาม  เพาะเล้ียง 

 

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  
 

ปจจุบันมีการนิยมเล้ียงปลาสวยงามไวตกแตงบาน ที่ทํางาน เพื่อความเพลิดเพลินกันมากขึ้นทําใหมีเกษตรกรสนใจ

เพาะเล้ียงปลาสวยงามกันเปนจํานวนมาก จนเกิดเปนธุรกิจปลาสวยงามของประเทศไทย ซ่ึงไดทําการวิเคราะหตนทุนและ

ผลตอบแทนในการลงทุน 1 ป ในพื้นทีอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ของการเล้ียงปลาทอง ปลาสอด ปลาหางนกยูง และปลา

สวยงามมากกวา 1 ชนิด พบวาการลงทุนเล้ียงปลาสวยงามมีความคุมคา และไดกําไรในทุกประเภทการเล้ียง ไดแก ปลาทอง   

มีกําไร 639,553.35 บาทตอไรตอป ปลาหางนกยูงมีกําไร 275,833.19 บาทตอไรตอป ปลาสอดมีกําไร 485,606.28 บาทตอไร

ตอป และปลาสวยงามมากกวา 1 ชนิด มีกําไร  343,522.20 บาทตอไรตอป สามารถคืนทุนใหแกเกษตรกรภายใน 1 ป 

(ณพกฤษ  เอมศิริ, 2552) จากการขยายตัวอยางรวดเร็วเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของตลาดจนบางครั้งทําใหเกิดสภาพ

การเพาะเล้ียงที่ความหนาแนนของจํานวนปลาสวยงามตอพื้นที่  และกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพของปลาสวยงามไดงาย

เน่ืองจากการกอใหเกิดสภาพความเครียดของปลา สภาพแวดลอมในการเล้ียงไมถูกสุขลักษณะ เกิดการสะสมของเสียพวก

สารอินทรียและสารอนินทรีย ทําใหปลาเกิดการติดเชื้อและเกิดโรคตาง ๆ ไดงาย (ชาญณรงค รอดคํา, 2550) ปจจุบันมีการ

รักษาโรคดังกลาวโดยใชยาปฏิชีวนะ แตอยางไรก็ตามการใชยาปฏิชีวนะสงผลใหเกิดเชื้อดื้อยา เกิดสารตกคางในปลา และ

ส่ิงแวดลอม ดังน้ันจึงมีการลดการใชยาปฏิชีวนะในการเพาะเล้ียงโดยการเสริมโพรไบโอติกลงไปในอาหารหรือในนํ้าโดยตรง ซ่ึง

โพรไบโอติกคือ จุลินทรียที่ชวยสงเสรมิการเจริญทําใหปลามีสุขภาพที่ดีขึ้น ชวยในกระบวนการยอยและการตานทานของเชื้อ

โรคเม่ือเขาสูรางกายโดยสรางกรดและหล ั่งสารที่ทําใหเกิดสภาวะไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค

ตาง ๆ อีกทัง้ยังชวยปรับสมดุลในลําไสใหตอสูกับเชื้อโรคไดอีกดวย วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพื่อคัดแยกโพรไบโอติกจากลําไส

ปลาสวยงาม และนํ้าเพาะเล้ียงปลาสวยงามที่มีความสามารถ ยั้งยังเชื้อกอโรคปลาสวยงามไดในหองปฏิบัติการ  

 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

2.1 แยกเช้ือจุลินทรียโพรไบโอติก 

นําลําไสปลาในธรรมชาติ ปลาทับทิม 2 ตัวอยาง มูลปลาสวยงาม 2 ตัวอยาง และนํ้าจากบอเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 

5 ตัวอยาง ใช NSS ทําการเจือจาง เพาะเล้ียงดวยวิธี pour plate technique บนอาหาร PCA จากน้ันนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 

องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากน้ันนําโคโลนีที่แยกไดบนอาหาร PCA มาเขี่ยบนอาหาร NA ใหไดเชื้อบริสุทธ์ิ และนําไป

เก็บรักษาเพื่อใชทดสอบตอไป 

 

2.2 ทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดง (Hemolytic activity) 

นําแบคทีเรียที่คัดแยกไดเพาะเล้ียงบนอาหาร nutrient agar (NA) บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 

ชั่วโมง ปลูกเชื้อโดยใชเทคนิค point inoculation ลงบนอาหาร blood agar บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24-

48 ชั่วโมง สังเกตบริเวณใสที่เกิดขึ้นบนอาหารวามีการยอยสลายเม็ดเลือดแดงแบบสมบูรณจะเกิดวงใสรอบโคโลนี 

 

2.3 การทดสอบการยับย้ังเช้ือกอโรค  

นําเชื้อแบคทีเรียที่ไมยอยสลายเม็ดเลือดแดงมาทําการทดสอบการยับยั้งคือเชื้อ A. hydrophila และ S. aureus 

ดวยวิธี agar well diffusion โดยนําเชื้อกอโรคและเชื้อทดสอบมาเล้ียงใน nutrient broth (NB) บมที่อุณหภูมิ 37 องซา

เซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากน้ันนําไปปนเหว่ียงที่ความเร็วรอบ 8,000 รอบตอนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

10 นาท ีปรับความขุนของเซลลใหเทากับ McFarland no. 0.5 นําเชื้อกอโรค  Swab ลงบนอาหาร NA ทิ้งไว 5 นาทีทําการ

เจาะหลุมอาหาร NA  ดวย cork borer ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.6 เซนตริเมตร ใสเซลลแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรีย     
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โพรไบโอติกที่แยกไดลงในหลุม หลุมละ 20 ไมโครลิตรนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 48 ชั่วโมงทําการบันทึกขอมูล

ขนาดเสนผานศูนยกลางการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรค 
 

2.4 การทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะ 

เล้ียงเชื้อแบคทีเรียที่ตองการทดสอบในอาหาร NB บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากน้ัน

นําไปปนเหว่ียงที่อุณหภูมิ 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 

เล้ียงเชื้อแบคทีเรียที่ตองการทดสอบบนอาหาร NA นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง

จากน้ันเขี่ยเชื้อลงในอาหาร NB นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง สังเกตการเจริญจากความขุนของ

อาหาร 

 

2.6 ทดสอบความสามารถในการเจริญที่ชวงอุณหภูมิตาง ๆ 

เพาะเล้ียงเชื้อแบคทีเรียบนอาหาร NA นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมงจากน้ันเขี่ยเชื้อลง

ในอาหาร NB นําไปบมที่อุณหภูมิตาง ๆ ไดแก 25, 30, 37 และ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจดูการเจริญของ

เชื้อโดยสังเกตจากความขุนของอาหาร 

 

2.7 การทดสอบการเจริญในสภาวะที่มีและไมมีออกซิเจน 

เพาะเล้ียงเชื้อแบคทีเรียบนอาหาร NA นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมงจากน้ันเขี่ยเชื้อลง

บนอาหาร NB แบงหลอดเปน 2 ชุดการทดลอง คือ ชุดการทดลองที ่1 นําไปบมในสภาวะที่ไมมีออกซิเจน ชุดที่ 2 นําไปบมที่

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสภายใตสภาวะที่มีออกซิเจน 24 ชั่วโมงตรวจดูการเจริญของเชื้อโดยสังเกตจากความขุนของอาหาร 

 

3. ผลการวิจัย 

 

3.1 ผลแยกเช้ือจุลินทรียโพรไบโอติก 

จากการแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียจากตัวอยางลําไสและนํ้าจากบอเพาะเล้ียงปลาสวยงามไดเชื้อแบคทีเรีย

ทั้งหมด 356 ไอโซเลท 

 

3.2 ทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดง  (Hemolytic activity) 

 แบคทีเรียที่คัดแยกไดทั้งหมด 356 ไอโซเลท พบวามี 76 ไอโซเลท ไมสามารถยอยสลายเม็ดเลือดแดงซ่ึงแสดงใหเห็น

ถึงคุณสมบัติดานความปลอดภัยเม่ือนําไปใชกับปลาสวยงาม 

 

3.3 การทดสอบการยับย้ังเช้ือจุลินทรียกอโรค 

นําแบคทีเรียที่ที่ผานการทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดงมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรค        

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 เซนตริเมตร (ภาพที่ 2) และพบไอโซเลท O76 ที่สามารถเจริญคลุมโคโลนีเชื้อกอโรค A. hydrophila และ        

S. aureus ได 
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3.4 การทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะ 

 จากการทดสอบการตานยาปฏิชีวนะโดยใชยา penicillin, amoxicillin และ erythromycin พบวามี 15 ไอโซเลทที่

ไมตานยาปฏิชีวนะ  16 ไอโซเลทที่ตานยา amoxicillin  25 ไอโซเลทที่ตานยา penicillin และ 13 ไอโซเลทที่ตานยา 

erythromycin  

3.5 การทดสอบความเปนกรด-ดาง 

แบคทีเรียโพรไบโอติกที่คัดแยกไดมีจากการทดสอบการเจริญในอาหารเล้ียงเชื้อที่มีคาพีเอชตาง ๆ คือ 5, 6, 7, 8 

และ 9 พบวามี 14 ไอโซเลท ที่ไมสามารถเจริญไดในคาพีเอช 5 และ 1 ไอโซเลท ที่ไมสามารถเจริญไดที่พีเอช 6  

 

3.6 การทดสอบการทนตอเกลือน้ําดี 

ทดสอบในอาหารเล้ียงเชื้อทีเติม bile salt powder ที่มีความเขมขนรอยละ 0.3 , 0.6 ,0.8 และ 1 พบวามี 29     

ไอโซเลท ที่สามารถเจริญไดทุกความเขมขน แตมี 5 ไอโซเลทที่ไมสามารถเจริญไดที่ความเขมขนรอยละ 0.3  จํานวน  3      

ไอโซเลทที่ไมสามารถเจริญไดที่ความเขมขนรอยละ 0.6  และ จํานวน 4 ไอโซเลทที่ไมสามารถเจริญไดที่ความเขมขนรอยละ   

0.8 และ 4 ไอโซเลททีไ่มเจริญที่ความเขมขนรอยละ 1 

 

3.7 การทดสอบการเจริญในสภาวะอุณหภูมิตาง ๆ 

จากการทดสอบในอาหารเล้ียงเชื้อและนําไปบมที่อุณหภูมิตาง 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 

การทดสอบ รายละเอียด 
ไอโซเลท 

Isa60 O10 O76 

การยอยเม็ดลือดแดง ,β ,   -hemolysis   -hemolysis  -hemolysis 

ทดสอบการยับยั้ง

เชื้อจุลินทรียกอโรค(ซม.) 

A. hydrophila - 0.15±0.04 แยงพื้นที่เจริญ 

S.  aureus 1.58±0.11 - แยงพื้นที่เจริญ 

ตานยาปฏิชีวนะ (ซม.) amoxicillin 1.45±0.2 1.03±0.17 resistance 

erythromycin 1.46±0.17 resistance resistance 

penicillin  1.54±0.23 0.65±0.07 0.83±0.08 

 

ตารางที่ 2 การทดสอบการเจริญแบคทีเรียที่คัดแยกไดที่สภาวะตาง ๆ 

สภาวะ รายละเอียด 
ไอโซเลท 

Isa60 O10 O76 

การเจริญในอาหารที่มีคาความเปน

กรดดางตาง ๆ 

5 ++ + + 

6 +++ ++ +++ 

7 ++++ ++++ ++++ 

8 +++ +++ +++ 

9 +++ +++ +++ 

การเจริญในอาหารที่ มี เกลือนํ้าดี

ความเขมขนตาง ๆ 

0.3% (w/v) +++ +++ +++ 

0.6% (w/v) ++ +++ ++ 

0.8% (w/v) ++ +++ ++ 

1.0% (w/v) + ++ + 

การเจริญทีอุ่ณหภูมิตาง ๆ 25 OC - +++ +++ 

30 OC +++ +++ +++ 

37 OC ++++ ++++ +++ 

45 OC +++ ++ + 

การทดสอบความตองการอากาศ มีอากาศ +++ ++++ +++ 

ไมมีอากาศ ++++ +++ +++ 

หมายเหตุ  + หมายถึง ระดับความขุนของอาหารเพาะเล้ียงซ่ึงจะแสดงถึงระดับการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย  

 

4. อภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลการคัดแยกเชื้อจุลินทรียจากลําไสปลาทับทิม มูลปลาสวยงาม และนํ้าจากบอเพาะเล้ียงปลาสวยงามพบวาไดเชื้อ

แบคทีเรียทั้งหมด 356 ไอโซเลท  เม่ือนํามาทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดงพบวามีเพียง 41 ไอโซเลทที่ไมสามารถยอย

สลายเม็ดเลือดแดงได  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติดานความปลอดภัยเม่ือนําไปใชในปลาสวยงาม จากตารางที่  1            

เชื้อแบคทีเรียที่ผานการทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดแดงเม่ือนํามาทดสอบการยับยั้งเชื้อจุลินทรียกอโรคโดยวิธี agar well 

diffusion  พบวามีเพียง 2 ไอโซเลท เทาน้ันที่สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคได ไดแก ไอโซเลท Isa60 สามารถยับยั้งเชื้อกอโรค    

S.  aureus ได และไอโซเลท O10 สามารถยับยั้งเชื้อกอโรค A. hydrophila ได และพบวาไอโซเลท O76 สามารถแยงพื้น



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

เจริญคลุมโคโลนีเชื้อกอโรคไดทั้งสองสายพันธุ  เม่ือนํามาทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะโดยวิธี agar well diffusion พบวา 

ไอโซเลท O10 ตานยา amoxicillin และ erythromycin ไอโซเลท O76 ตานยา erythromycin  และไอโซเลท Isa60          

ไมตานยาปฏิชีวนะที่ทดสอบเลย   

จากตารางที่ 2 ผลทดสอบการทนกรด-ดาง พบวาไอโซเลท Isa60 ไอโซเลท O10 และไอโซเลท O76 สามารถเจริญ

ไดที่พีเอช 5-9 และทั้ง 3 ไอโซเลทสามารถเจริญไดดีที่พีเอช 7 สามารถเจริญไดในต่ําน้ันแสดงถึงการรอดชีวิตของเชื้อในการทด

กรดในระบบทางเดินอาหารเชื้อ (ภณิดา เก้ือสุวรรณ และคณะ, 2557) ผลการทดสอบความสามารถในการเจริญไดในสภาวะที่

มีเกลือนํ้าดทีี่ 0.3 - 1.0% พบวาไอโซเลท Isa60 ไอโซเลท O10 และไอโซเลท O76 สามารถเจริญไดทุกความเขมขนที่ทําการ

ทดสอบ แตทั้ง 3 ไอโซเลทเจริญไดดีที่ความเปนกรดดางเทากับ 7 การรอดชีวิตของเชื้อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธในการหล่ัง

เกลือนํ้าดีในลําไสเล็กของระบบทางเดินอาหาร (ภณิดา เก้ือสุวรรณ และคณะ, 2557)  ผลการทดสอบการเจริญในชวงอุณหภูมิ

ตาง 30-45 องศาเซลเซียส พบวาไอโซเลท O10 และไอโซเลท O76 เจริญไดทุกชวงอุณหภูมิที่ทําการทดสอบ ยกเวนไอโซเลต 

Isa60 ที่ไมสามารถเจริญไดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และทั้ง 3 ไอโซเลต เจริญไดดีที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  และผล

การทดสอบความสามารถเจริญในสภาวะที่มีและไมมีออกซิเจน พบวาทั้ง 3 ไอโซเลตเจริญไดดีทั้งในสภาวะที่มีและไมมี

ออกซิเจน  

 

5. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการทดสอบคุณสมบัติของแบคทีเรียที่คัดแยกไดตอความเหมาะสมเปนโพรไบโอติกน้ัน แสดงใหเห็นวาไอโซเลท 

Isa60 มีความเหมาะสมที่จะในไปใชศึกษาตอในขั้นตอไปเพื่อศึกษาผลที่จะมีตอการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม และคุณภาพน้ําใน

บอเล้ียงปลาสวยงาม 

 

6. เอกสารอางอิง 
 

กิจการ ศุภมาตย และสิทธิ บุณยผลิน. (2530). การควบคุมและกําจัดโรคสัตวนํ้า. 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 “สัตวแพทยทางเลือกวันน้ี”. 208-214 

ชนกนต จิตมนัส ภาสินันท สาระมาศ และนํ้าเพชร ประกอบศิลป. (2556). แบคทีเรียทีแ่ยกจากปลา นิลซึ่งเล้ียงในระบบ

ตางกันบริเวณหมูบานแมแกด จ.เชียงใหม. เชียงใหม: ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม. 1-8  

ชาญณรงค รอดคํา. โรคติดเช้ือแบคทีเรียในปลา. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร . จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ชาญณรงค รอดคํา. (2550). โรคสําคัญที่สงผลกระทบตอการเพาะเล้ียงสัตวน้ําในประเทศไทย. ประมวลเรื่องการประชุม 

วิชาการทางสัตวแพทยและการเล้ียงสัตวครั้งที่ 33. 319-326  

ไชยวัฒน ไชยสุต และศศิธร ศิริลุน. (2553). โพรไบโอติก :จุลินทรียที่เปนประโยชนตอสุขภาพ (Probiotics: Beneficial 

Microorganisms for Health). สํานักการแพทยทางเลือก กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 43 

ณพกฤษ เอมศิริ. (2552). การศึกษาระบบธุรกิจปลาสวยงามในประเทศไทย. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจ

การเกษตร) สาขาธุรกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นัยนา เสนาศร. (2558). ผลของการใชแบคทีเรีย Bacillus spp. เปนโปรไบโอติกผสมอาหารในการเล้ียงปลานิล. วารสาร

วิจัย 8. (2); 61-66 

ภณิดา เก้ือสุวรรณ วิลาวัณย เจริญจิระตระกูล และดวงพร คันธโชติ. (2557). การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลคติก

เพื่อใชเปนกลาเช้ือในการผลิตผักดอง. โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 667- 676. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

การคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดนิที่มีฤทธิ์ยับยัง้เช้ือรา Curvularia sp. 

Isolation of actinomycetes from soils for antifungal activity against  

Curvularia sp. 
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดินและคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่มีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อรา

Curvularia sp. โดยเก็บตัวอยางดินจํานวน 9 แหลง ดังน้ี ดินตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 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 

เม่ือนําแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกไวทั้งหมดมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Curvularia sp. ที่เปนสาเหตุของโรค

เมล็ดดางในขาว ดวยวิธี Dual culture technique โดยการเพาะเล้ียงบนอาหาร PDA ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 10 วัน พบวา 

มีเพียง 9 ไอโซเลท ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ Curvularia sp. ได ซ่ึงไอโซเลท 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) จัดเปนปญหาสําคัญปญหาหน่ึงในการผลิตขาวและเกิดการระบาด

อยางรุนแรงทําใหผลผลิตเสียหายอยางมาก โรคเมล็ดดางในนาขาวเกิดจากเชื้อรา Curvularia sp. น้ัน พบมากในนาชลประทาน

เขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต หรือทั่ว ๆ ทั้งประเทศก็วาได โรคน้ีจะมีอาการใน

ระยะออกรวง พบแผลเปนจุดสีนํ้าตาลหรือดําที่เมล็ดบนรวงขาว บางสวนก็มีลายสีนํ้าตาลดําและบางพวกมีสีเทาปนชมพู ทั้งน้ี

เพราะมีเชื้อราหลายชนิดที่สามารถเขาทําลายและทําใหเกิดอาการตางกันไป การเขาทําลายของเชื้อรามักจะเกิดในชวงดอกขาว

เริ่มโผลจากกกาบหุมรวงจนถึงระยะเมล็ดขาวเริ่มเปนนํ้านม และอาการเมล็ดดางจะปรากฏเดนชัดในชวงเก็บเก่ียว การกําจัดโรคน้ี

เกษตรกรไทยสวนใหญยังคงนิยมใชสารเคมี เน่ืองจากสารเคมีออกฤทธ์ิเร็วและมีประสิทธิภาพเห็นผลชัดเจน อยางไรก็ตามการควบคุม

โรคพืชดวยวิธีดังกลาวมักมีผลเสีย เพราะตองใชเปนประจําและตอเน่ือง สงผลใหเชื้อดื้อยาเกิดการปนเปอนสารเคมีกับผลผลิต

และส่ิงแวดลอม ดวยเหตุน้ีการควบคุมโรคโดยชีววิธีจึงเขามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อลดปญหาการใชสารเคมีและเปนการรักษา

ความสมดุลของธรรมชาติ ปจจุบันจึงมีการศึกษาความหลากหลายและการนํามาใชประโยชนของเชื้อแบคทีเรียในกลุมแอคติโน

มัยสีท (Actinomycetes) ซ่ึงจะมีลักษณะเปนแบคทีเรียแกรมบวก พบมากในดิน เจริญเปนสายใยและสรางสปอรคลายเชื้อรา 

เจริญไดดีเม่ือมีออกซิเจน 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 (ก่ิงจันทร มะลิซอน, 2555: 

12) ดังน้ันในงาวิจัยน้ีจึงศึกษาแอคติโนมัยสีทในดนิที่มีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อรา Curvularia sp. 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

  เพื่อคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียในกลุมแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Curvularia sp. 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

แอคติโนมัยสีท เปนแบคทีเรียแกรมบวกจําพวกหน่ึงที่มีลักษณะใกลเคียงกับเชื้อรา คือมีการเจริญเปนเสนใย และมี

การสรางสปอร แตขนาดเซลลเล็กเทากับแบคทีเรีย มักยึดเกาะแนนในโคโลนีที่จมอยูในอาหารที่เจริญอยู สวนของเสนใยที่สัมผัส

กับอากาศแหง จะมีการเปล่ียนรูปไปเปนสปอร ซ่ึงใชในการแพรพันธุเชนเดียวกันกับเชื้อราดํารงชีวิตอยูในดิน ในปุยหมัก ในนํ้า

โคลนตม และบริเวณรากพืช ปริมาณของแอคติโนมัยสีทที่พบในดินขึ้นอยูกับชนิดและสภาพของดิน เชน ในดินทั่วไป 1 กรัม  

ที่มีสภาพความเปนกรดและมีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน จะพบแอคติโนมัยสีทประมาณ 105- 108 เซลล แตถาเปนดินที่มีสภาพ

แหงและมีสภาวะเปนดางจะพบแอคติโนมัยสีทในสัดสวนที่คอนขางสูง โดยอาจพบไดสูงถึง 95 เปอรเซ็นตของจุลินทรียทั้งหมด

ที่พบในดินน้ัน และแอคติโนมัยสีทที่พบในดินสวนใหญเปนแบคทีเรียกลุมสเตรปโตมัยสีท (Streptomyces) ซ่ึงเปนกลุมที่มีการ

กระจายตัวและมีความหนาแนนมากทีสุ่ด 

โรคเมล็ดดาง เปนโรคที่พบระบาดทําความเสียหายแกแปลงขาวของเกษตรกร สามารถพบเห็นไดทั่วไป โดยเฉพาะ 

นาขาวในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ซ่ึงเดิมเกษตรกรเชือ่วาอาการเมล็ดดางเกิดจากแมลงทําลาย ซ่ึงตอมาพบวามีเชื้อรา

หลายชนิดที่ทําใหเกิดอาการดางลายของเมล็ดขาว โดยเชื้อราที่ทําใหเกิดอาการดางลายของเมล็ดขาว ไดแก Curvularia lunata, 

Cercospora oryzae, Helminthosporium oryzae, Fusarium semitectum และ Trichoconis padwickii  โรคน้ีกอใหเกิด

ความเสียหายอยางมากในการปลูกขาวทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ (จิตรา นอยพันธ, 2557: 26) 
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Curvularia sp. พบวาลักษณะเสนใยบนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA (potato 

dextrose agar) เม่ือดูดวยตาเปลา จะมีสีขาวฟแูละเม่ือแกจะเปล่ียนเปนสีเขียวเขมจนเปนสีดํา ซ่ึงถาตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน

เสนใยมีผนังก้ันแตกก่ิงกานมากมาย ซ่ึงเสนใยที่ยังออนอยูจะไมมีสี แตเม่ือแกเสนใยจะเปล่ียนเปนสีเขียว เปนเสนใยที่มีผนังก้ัน 

และเม่ือแกสีของเสนใยจะเปล่ียนเปนสีนํ้าตาลออน ขนาดเสนใยเฉล่ีย 4.00 x 17.29 ไมครอน โคนิดิโอฟอร (conidiophore) มี

เสนใยที่มีผนังก้ันลักษณะตรงไมแตกก่ิงกาน มีสีเขียว แตเม่ือแกสีจะเขม มีโคนิเดีย (conidia) เกิดติดเปนชออยูที่สวนปลาย    

โคนิดิโอฟอรใหญกวาสวนโคน โคนิเดียจะเกิดติดเปนชออยูบนสวนปลายโคนิดิโอฟอร ลักษณะโคนิเดียมีทั้งโคงและไมโคง       

มีสีเขียว เม่ือแกจะมีสีน้ําตาล เซลลหัวและทายมีสีจางเกือบไมมีสี สองเซลลตรงกลางมีขนาดใหญกวาเซลลอ่ืน ซ่ึงมีเซลลที่สอง

นับจากปลายโคนิเดีย มักพบมีขนาดใหญ และสีเขมกวาเซลลอ่ืน บางครั้งพบโคนิเดียมีขนาดเล็ก ไมมีสี ซ่ึงมักพบเกิดติดอยูบน

ปลายโคนิดิโอฟอรเสมอ  

การคัดแยกแอคติโนมัยสีทในดินที่มีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อรา Curvularia sp. มีงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังน้ี 

ก่ิงจันทน มะลิซอน (2558: 21-24) ไดทําการศึกษาการคัดแยกและระบุหาแอคติโนมัยสีทจากดินอุทยานแหงชาติ    

ภูลังกา จังหวัดนครพนม สุมเก็บตัวอยางดินบริเวณรอบรากของกลวยไม ดินใตตนไม ดินบริเวณเห็ดเจริญ และดินจอมปลวก 

สภาพดินเปนดินรวนสีนํ้าตาล เตรียมตัวอยางดินดวยรอยละ 10 แคลเซียมคารบอเนต ตากแหงที่อุณหภูมิหองนาน 2 วัน คัดแยก

สายพันธุแอคติโนมัยสีทดวยวิธีเจือจางลดหล่ันตอเน่ือง และเทคนิคเกล่ียลงจานอาหารเพาะเล้ียง ประกอบดวยแปงและ

โปรตีนเคซีน ระบุหาได 129 กลุม ลักษณะของการยึดติดกลุมอัดแนนบนอาหารเพาะเล้ียง กลุมมีสีตาง ๆ ไดแก ขาว เทา และ

เหลือง ลักษณะคลายหนังฟอกนุมเหมือนกํามะหยี่บดเปนผง เสนใยใตอาหารสวนใหญเปนสีขาว ไมแตก และมีรงควัตถุสีดํา 

นํ้าตาล และเหลือง การศึกษารูปลักษณะบงบอกวาเปนสายพันธุของวงศ Steptomyces, Microbispora และ Microtetraspora 

นราวรรณ  ปนงาม (2554: 234-241) ไดทําการศึกษาคัดแยกแอคติโนมัยสีทจํานวน 247 ไอโซเลท จากดินนาขาว

จํานวน 35 ตัวอยาง ซ่ึงเก็บจาก 16 จังหวัดในประเทศไทย เม่ือศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชนิดของ 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 เม่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS ตามวิธี Least 

Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต พบวาการใชสปอรแขวนลอยไอโซเลท RF 16-12 มีผล

ควบคุมการเจริญของ F. moniliforme ในเมล็ดขาว และไมมีผลยับยั้งการงอกของราก และยอดขาว เม่ือศึกษาลําดับเบสของ

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

กลไกหลักในการยับยั้งที่พบ คือ competition และ exploitation สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปกษ 

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

บริเวณรอบรากพริกตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อรากอโรคพืช 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) เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้ง

การเจริญของเชื้อรากอโรคพืชทั้ง 3 สายพันธุ บนอาหารตางชนิดกัน พบวาแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกไดมีประสิทธิภาพใน      

การยับยั้งการเจริญของเชื้อรากอโรคพืชทั้ง 3 สายพันธุ บนอาหาร PDA ไดดีที่สุด 

Ningthoujam et al. (2009: 737-742) ไดทําการศึกษาแอคตโินมัยสีทสายพันธุที่ไดจากแหลงตาง 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 บนอาหารเล้ียงเชื้อ chitin agar โดยการทดสอบดวยวิธี dual culture พบแอคติโนมัยสีท 33 ไอโซเลท ที่แยกไดจาก

ทะเลสาบ Loktak แอคติโนมัยสีทที่เจริญบนอาหารเล้ียงเชื้อ chitin agar สวนใหญมีแนวโนมที่จะพัฒนาเปนตัวแทนใน      

การควบคุมทางชีวภาพ (BCA) สําหรับนาขาวในลักษณะของการเปน fungitoxic หรือ fungistatic รายงานฉบับน้ีจึงนําเสนอ

ผลการศึกษาเบื้องตนของเชื้อแอคติมัยสีทในการควบคุมทางชีวภาพ ของเชื้อบางสายพันธุที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อศึกษาตอไปสู

การประยุกตใชเปน BCAs ในขาว 

Janaki et al. (2016: 267-271) ไดทําการศึกษากิจกรรมการตานเชื้อราของแอคติโนมัยสีทจากดินปาชายเลน ดวยวิธี 

pre-treatment ที่ความรอนแหง (70 องศาเซลเซียส) บนอาหารเล้ียงเชื้อ starch casein agar จากตัวอยางดินพื้นที่ปาชายเลน 

พบวาสามารถคัดแยกแอคติโนมัยสีทไดทั้งหมด 25 ไอโซเลท จากน้ันนํามาทดสอบการยับยั้งเชื้อราดวยวิธี agar plug method 

คัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่เปนปฏิปกษกับเชื้อรา A. marina ไดเพียง 2 ไอโซเลท ซ่ึงไอโซเลท M-20 ไดรับการคัดเลือกใน

การศึกษาตอไป  

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 การเก็บตัวอยางดิน และการคัดแยกแอคติโนมัยสีท 

เก็บตัวอยางดินโดยการสุมเก็บตัวอยางจาก 9 แหลง ดังน้ี ดินตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 3 แหลง 

ไดแก ดินบริเวณสวนมะกรูด ดินบริเวณไรมันสําปะหลัง และดินบริเวณไรมะเขือเปราะ ดินตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 1 แหลง คือ ดินบริเวณนาขาว ดินตําบลทุงกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 แหลง ไดแก 

ดินบริเวณแปลงปลูกพืชผักสวนครัว และดินบริเวณสวนดอกไม ดินตําบลวังหวา อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 3 แหลง 

ไดแก ดินบริเวณใตตนหมาก ดินบริเวณใตตนนอยหนา และดินบริเวณใตตนสน กําหนดจุดเก็บตัวอยาง 3 จุดตอ 1 แหลงพื้นที่ 

โดยการเก็บตัวอยางดินบริเวณผิวหนาดินที่มีความลึกประมาณ 1-2 เซนติเมตร สังเกตลักษะเน้ือดินและวัดคา pH ตักตัวอยาง

ดินลงในถุงพลาสติก นําดิน 10 กรัม มาทํา dilutions และทํา Spread plate บนอาหารแข็ง ISP2 นําไปบมที่อุณหภูมิ 35 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 5-7 วัน เลือกแอคติโนมัยสีทที่มีลักษณะโคโลนีแตกตางกัน นํามาทําใหบริสุทธ์ิโดยการ Streak plate 

ลงบนอาหารแข็ง ISP2 แลวนํามาเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใชสําหรับทดสอบในขั้นตอนตอไป 
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4.2 การคัดแยกเช้ือรากอโรคขาว 

นําเมล็ดขาวที่เปนโรคมาแชในสารละลายโซเดียมไฮเปอรคลอไรดความเขมขน 2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 นาที ลาง

ดวยนํ้ากล่ันปลอดเชื้อ 2 ครั้ง นําเมล็ดขาวมาซับดวยกระดาษปลอดเชื้อ แลวนําไปวางบนอาหารเล้ียงเชื้อ Potato dextrose 

agar (PDA) ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5-7 วัน คัดแยกโคโลนีที่เจริญบนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA มาทําใหเปนเชื้อ

บริสุทธ์ิ ศึกษาลักษณะโคโลนีภายใตกลองจุลทรรศน (Mew, T.W. and Misra, J.K., 1994) เพื่อใชเปนเชื้อทดสอบในขั้นตอไป 
 

4.3 การทดสอบความสามารถของแอติโนมัยสีทในการยับย้ังเช้ือรา 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 ทําการทดลองซํ้า 3 ซํ้า โดยมีเชื้อราเปนชุดควบคุม ตรวจผลโดยการ

วัดขนาดรัศมีของเชื้อราในชุดควบคุมและชุดทดสอบ จากน้ันคํานวณหาคาเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญ (Percent Inhibition 

of Radial Growth: PIRG) (Gamliel, A. et al, 1989: 101-105) ดังน้ี 
 

     PIRG = (R1-R2) ×100 

                                                             R1 
 

           R1 คือ รัศมีเฉล่ียของโคโลนีเชื้อราสาเหตุโรคที่เจริญบนอาหารชุดควบคุม 

           R2 คือ รัศมีเฉล่ียของโคโลนีเชื้อราสาเหตุโรคที่เจริญบนอาหารชุดทดสอบ 

 โดยประเมินประสิทธิภาพการยับยั้งจากคา PIRG (รมสุรีย มนตรีภักดี และสรัญยา ณ ลําปาง, 2559: 188) ดังน้ี 

           > 75 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพในการยับยั้งระดับสูงมาก 

           > 61-75 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพในการยับยั้งระดับสูง 

           > 51-60 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพในการยับยั้งระดับปานกลาง 

           < 50 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพในการยับยั้งระดับต่ํา 

 

5. ผลการวิจัย 
  

5.1 ผลการเก็บตัวอยางดิน และการคัดแยกแอคติโนมัยสีท 

  การเก็บตัวอยางดินจํานวน 9 แหลง ดังน้ี ดินตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 3 แหลง ไดแก ดิน

บริเวณสวนมะกรูด ดินบริเวณไรมันสําปะหลัง และดินบริเวณไรมะเขือเปราะ ดินตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 1 แหลง คือ ดินบริเวณนาขาว ดินตําบลทุงกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 แหลง ไดแก ดิน

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 คา pH รหัสไอโซเลท จํานวนไอโซเลท 

ดินบริเวณสวนมะกรูด ดินเหนียว 5.5 CS4 CS5 2 

ดินบริเวณไรมันสําปะหลัง ดินรวนปนทราย 7.6 CS6 CS7 CS8 CS9 CS10 

CS11 CS12 CS13 CS14 

CS15 

10 

ดินบริเวณไรมะเขือเปราะ ดินรวนปนทราย 6.8 CS39 CS40 CS41 CS42 

CS43 CS44 CS45 CS46 

CS47 CS48 CS49 CS50    

12 

ดินบริเวณนาขาว ดินเหนียว 5.0 CS1 CS2 CS3 3 

ดินบริเวณแปลงปลูกพืชผักสวนครัว ดินรวน 7.7 CS16 CS17 CS18 CS19 

CS20 CS21 CS22 CS23 

CS24 CS25 

10 

ดินบริเวณสวนดอกไม ดินเหนียว 5.5 CS38 1 

ดินบริเวณใตตนหมาก ดินเหนียว 5.8 CS26 CS27 CS28 3 

ดินบริเวณใตตนนอยหนา ดินเหนียว 5.8 CS29 CS30 CS31 CS32 

CS33 

5 

ดินบริเวณบริเวณใตตนสน ดินเหนียว 4.0 CS34 CS35 CS36 CS37 4 

   

   5.2 ผลการคัดแยกเช้ือรากอโรค 

   เม่ือนําเมล็ดที่เปนโรคมาทําการคัดแยกเชื้อ พบวา เชื้อรามีลักษณะของเสนใยเจริญหนาแนนและฟู โคโลนีมีสีเทา 

เม่ือมีอายุมากขึ้นจะมีสีเขมจนเห็นเปนสีดํา มีลักษณะของสปอรรูปรางโคงมี 3-4 เซลล เซลลตรงกลางมีขนาดใหญ และเซลล

ตรงกลางจะมีสีเขมกวาเซลลหัวทาย เกิดบนกานโคนิดิโอฟอร ดังภาพที่1 ระบุวาเปนเชื้อรา Curvularia sp. ซ่ึงเปนสาเหตุของ

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 ผลการศึกษาความสามารถของแอคติโนมัยสีทในการยับย้ังเช้ือรา Curvularia sp. 

  จากแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกไดทั้งหมด 50 ไอโซเลท พบวา มีเพียง 9 ไอโซเลท ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ 

Curvularia sp. ได โดยไอโซเลท CS40 มีเปอรเซ็นตในการยับยั้งสูงสุดเทากับ 72.00 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ CS43 และ 

CS47 ซ่ึงมีเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญเทากับ 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 ตามลําดับดังตารางที ่2 และภาพที่ 2  

 

ตารางที่ 2 ความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Curvularia sp. โดยแอคติโนมัยสีทเจริญบนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA  

             บมที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 วัน 

รหัสไอโซเลท 
รัศมีการยับย้ัง 

(cm.) 

เปอรเซ็นตในการยับย้ัง 

การเจริญของเช้ือรา Curvularia sp. (%) 
แหลงเก็บตัวอยางดิน 

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 บนอาหารเล้ียงเชื้อ 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 ทุงหญาเล้ียงสัตว ซ่ึงในดินที่ทําการเกษตรจะพบนอย แตจะไมพบในดินที่คอนขางเปนกรด (ชนินทร สุริยกุล ณ 

อยุธยา และคณะ, 2546: 363-370) ดินบริเวณไรมะเขือเปราะ จะพบจํานวนของแอคติโนมัยสีทมากที่สุด อีกทั้งยังเปนบริเวณ

เดียวกับที่พบไอโซเลทที่มีเปอรเซ็นตในการยับยั้ง Curvularia sp ไดสูงสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากดินบริเวณดังกลาวมีลักษณะเปนดิน

รวน มี pH เทากับ 6.8 ซ่ึงเหมาะตอการเจริญของแอคติโนมัยสีท 
 

7.2 ความสามารถของแอคติโนมัยสีทในการยับย้ังเช้ือรา Curvularia sp. 

การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Curvularia sp. บนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA พบวาแอคติโนมัยสีทสามารถยับยั้ง การ

เจริญของเชื้อรา Curvularia sp. ได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลลักษณ โคมพันธุ และสมเกียรติ ทับทิม (2559) ที่ได

ศึกษาผลของแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกจากดินบริเวณรอบรากพริกตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum capsici 

สาเหตุโรคแอนแทรกโนสพริก เชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดดางในขาว และเชื้อรา Fusarium solani สาเหตุ

โรคเรงตายในถั่วเหลือง พบวาประสิทธิภาพของแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกจากดินบริเวณรอบรากพริกมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง

เชื้อรากอโรคพืชทั้ง 3 สายพันธุไดดี ซ่ึงกลไกการยับยั้งของแอคติโนมัยสีทตอเชื้อรา เกิดจากการที่เชื้อแอคติโนมัยสีทสราง

เอนไซมไคติเนสมาทําลาย หรือยอยสลายผนังเซลลของเชื้อราสาเหตุโรค (ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล และชนิดาภา นวะพิฒ, 

2555: 10-22) 

 

8. ขอแสนอแนะ 
 

 ศึกษาแนวทางในการประยุกตใชแอคติโนมัยสีทในการควบคุมเชื้อรา Curvularia sp. ในแปลงนาขาว 
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บทคัดยอ  

 

นําผลมะตาดแหงบดละเอียดมาสกัดตอเน่ืองดวยเครื่องสกัดซอกหเลตโดยใชนํ้าเปนตัวทําละลายสกัด แลวนําสารสกัดนํ้า

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 ผลพบวาสารสกัดนํ้ามีปริมาณฟนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยดรวม เทากับ 15.7596±0.10 

มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกตอพืชแหง 1 กรัม และ 12.1592±0.13 มิลลิกรัมสมมูลแคทีชินตอพืชแหง 1 กรัม ตามลําดับ จะเห็นวา

ผลมะตาดมีคุณสมบัติตานออกซิเดชัน ทําใหการบริโภคอาหารหรือนํ้าสกัดจากผลมะตาดเปนสวนประกอบสามารถชวยลด

อัตราเส่ียงของโรคที่มีสาเหตุของอนุมูลอิสระได 

 

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

และการเลือกรบัประทานอาหาร clean food หลีกเล่ียงอาหารประเภทปง ยาง และทอด ดื่มนํ้าผัก ผลไม และสมุนไพร เพื่อ

ลดอัตราเล่ียงตอการเกิดโรคมะเร็ง ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง ภาวะแกชราภาพกอนวัย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความจําเส่ือม 

ภาวะการอักเสบ และโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เปนตน ซ่ึงในนํ้ามันทอดซํ้าหรืออาหารที่มีปริมาณไขมันสูงหลังจาก

ผานการปง ยาง และทอดเปนเวลานาน ๆ จะเกิดอนุมูลอิสระ (free radical) เม่ือรางกายไดรับอนุมูลอิสระมากเกินไป เรียกวา 

ภาวะเครียดออกซิเดทีฟ (oxidative stress) จะทําใหดีเอ็นเอ โปรตีน ไขมัน และโมเลกุลอ่ืน ๆ ถูกทําลายอยางตอเน่ือง 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 ใบเปนรูปใบหอกหรือรูปไขกลับ ขอบใบหยักเปนฟนเล่ือย กวางประมาณ 8-12 

เซนติเมตร และยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ดอกมีสีขาวนวล ผลเปนผลเดี่ยวรูปทรงกลม เสนผานศูนยกลางประมาณ 10-

15 เซนติเมตร ผลออนมีสีเขียว สวนผลแกจะเปนสีเหลืองเขม ผลมีกล่ินเฉพาะตัว มีเมือกเหนียว และมีรสเปรี้ยวอมฝาด (Med 

Thai, 2016) ชาวบานชุมชนชาวมอญจะนิยมนําผลมะตาดมาประกอบอาหาร เชน แกงสม แกงคั่ว หรือใชผลสดจ้ิมกับนํ้าพริก 

เปนตน ทางภูมิปญญาทองถิ่นผลมะตาดชวยระบบขับถาย แกอาการไอ และชวยขับเสมหะได  วุนในผลมะตาด ซ่ึงมีลักษณะ

เหนียวล่ืนจะชวยเคลือบแผลในกระเพาะและลําไส  สวนใบจะมีรสฝาดสามารถใชเปนยาสมานแผลไดดี (สาระเร็ว, 2559; 

BSRU identity, 2017) 

 

    
 

ภาพที่ 1 ลักษณะมะตาด (D. indica) ไดแก ขนาดลําตน ดอก ใบ และผล 

 

การรายงานฤทธ์ิทางชีวภาพของผลมะตาด ออกฤทธ์ิยับยั้งเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Kumar et al., 2010) ยับยั้ง

แบคทีเรีย (ขัตติยา ฉลาดลํ้า และรัฐพล ศรประเสริฐ, 2546; Jaiswal et. al., 2014) ยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส 

(anticholinesterase) (Bhadra et. al., 2014) และตานออกซิเดชัน (antioxidation) โดยตัวทําละลายที่เคยใชในการสกัด

สารตานออกซิเดชันจากผลมะตาด ไดแก เมทานอล ปโตรเลียมอีเทอร และนํ้า  ทดสอบผลการออกฤทธ์ิตานออกซิเดชันดวย

วิธีดักจับอนุมูลดีพีพีเอช (DPPH radical scavenging assay) พบวาสารสกัดเมทานอลออกฤทธ์ิดีที่สุด คือ มีคา IC50 เทากับ 

31.25 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เทียบกับวิตามินซี มีคา IC50 เทากับ 43.7 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  )Das et. al., 2012) 

นอกจากน้ี Abdile et al  (2005) วิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวมของสารสกัดเอทิลอะซีเตต เมทานอล และนํ้า ไดผลคิดเปน 

รอยละโดยนํ้าหนักของกรัมสมมูลกรดแทนนิก 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 เฉลิมกล่ิน และคณะ, 2549) ซ่ึงองคประกอบทางเคมีที่

ออกฤทธ์ิตานออกซิเดชัน ไดแก โปรแอนโทไซยานิน (proanthocyanidins) เปนสารกลุมฟลาโวนอยด (Fu et. al., 2015) 

และกรดเบทูลินิก (betulinic acid) เปนสารกลุมเทอรพีน (Kumar et. al., 2010) ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 โครงสรางโปรแอนโทไซยานินและกรดเบทูลินิก 

 

สมมุติฐานของงานวิจัยน้ี คือ โปรแอนโทไซยานิน และกรดเบทูลินิก รวมทั้งสารกลุมฟลาโวนอยดตาง ๆ ที่พบในผล

มะตาด ซ่ึงโครงสรางสารกลุมฟลาโวนอยดจะมีหมูไฮดรอกซิลบนวงเบนซีน เรียกวา สารประกอบฟนอลิก มีคุณสมบัติตาน

ออกซิเดชันเชนเดียวกัน โดยสารทั้งหมดดังกลาวมีสภาพมีขั้ว (polarity) คอนขางมาก  สามารถใชนํ้าสกัดสารออกมาได ดังน้ัน 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวม (Total phenolics content) และปริมาณฟลาโวนอยดรวม  )Total 

flavonoids content) ของสารสกัดนํ้าจากผลมะตาด ซ่ึงองคความรูที่ไดน้ีจะใชเปนแนวทางในการพัฒนาเปนสินคาหน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑเก่ียวกับมะตาด เชน อาหาร และนํ้าดื่มสมุนไพร เปนตน รวมทั้งชวยอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นพืชสมุนไพรไทย

ตอไป 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย  
  

 2.1 วิธีการทดลองทั่วไป 

ความยาวคล่ืนสูงสุด (max) และคาการดูดกลืนแสง (Abs.) วิเคราะหดวยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโทมิเตอรุน  

U -1800 บริษัท Hitachi และคิวเวตตเปนพลาสติก ตัวทําละลาย ไดแก เฮกเซน และเอทานอล นํามากล่ันใหบริสุทธ์ิกอนนํา

ใชเปนตัวทําละลายสกัด สารมาตรฐานกรดแกลลิก (gallic acid) ยี่หอ Sigma-Aldrich ความบริสุทธ์ิ ≥98% และแคทีชิน 

(catechin) ยี่หอ  Aldrich ความบริสุทธ์ิ ≥96% 
 

2.2 การเตรียมพืชอัดแหง  

เก็บตัวอยางประกอบดวยก่ิงที่มีใบและดอกที่สมบูรณ จากหมูบานโบออง ตําบลปล็อก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี เม่ือเดือนพฤษภาคม 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 

 นําผลมะตาดสดผาเอาเมล็ดออกกอน จากน้ันหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ อบใหแหงในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิไมเกิน 60  

องศาเซลเซียส จนกระทั่งนํ้าหนักคงที ่(ปริมาณนํ้า 89.94%) ชั่งผงมะตาดแหงบดละเอียดนํ้าหนัก 7.767 กรัม มาสกัดตอเน่ือง

ดวยเครื่องสกัดซอกหเลต (Soxhlet extractor) ดวยเฮกเซนเพื่อกําจัดไขมันออกกอน แลวนํากากเดิมมาสกัดตอดวยนํ้า 

จนกระทั่งไดสารสกัดในซอกหเลตใสไมมีสี นําสารสกัดที่ไดไประเหยตัวทําละลายออกจนกระทั่งแหงดวยเครื่องระเหยแหงลด

ความดันแบบหมุน คิดเปนผลไดของสารสกัดหยาบเฮกเซนและสารสกัดหยาบนํ้า เทากับ 0.5021% และ 30.6810%

ตามลําดับ 
 

2.4 การวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวม  

เตรียมสารละลายของสารสกัดนํ้าเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร 100 มิลลิลิตร แลวเติมในสารละลาย Folin-

ciocalteu 10% และสารละลายโซเดียมคารบอเนต 7.5% อางอิงวิธีการวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวมของ Singleton et al. 

(1999) นําคาการดูดกลืนแสง (3 ซํ้า) ที่ max 746 นาโนเมตร ของสารสกัดนํ้าเทียบกับกราฟของสารละลายมาตรฐาน            

กรดแกลลิกเขมขน 5, 10, 40, 80 และ 100 มิลลิกรัมตอลิตร จากน้ันคํานวณปริมาณฟนอลิกรวมในหนวยมิลลิกรัมสมมูล 

กรดแกลลิกตอพืชแหง 1 กรัม (mgGAE/gDW) จากสมการที่ (1) 
 

                                                                                                                                               (1) 
 

เม่ือ  T  หมายถึง ปริมาณฟนอลิกรวม (mgGAE/g DW) 

       C หมายถึง ความเขมขนที่คํานวณไดจากกราฟมาตรฐาน (mg/mL) 

                 V หมายถึง ปริมาตรสารละลายของตัวอยางที่เตรียม (mL) 

       M หมายถึง นํ้าหนักของพืชแหง (g) ของสารสกัดหยาบที่เตรียมสารละลายของตัวอยาง 
 

2.5 การวิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดรวม (Total flavonoids content) 

เตรียมสารละลายของสารสกัดเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร 100 มิลลิลิตร ทําปฏิกิริยากับรีเอเจนตตาง ๆ ตาม

วิธีการวิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดรวมของ Wolfe et al. (2003) หลังจากน้ัน นําคาการดูดกลืนแสง (3 ซํ้า) ของสารสกัดที่ 

max 510 นาโนเมตร เทียบกับกราฟของสารละลายมาตรฐานแคทีชินเขมขน  5, 10, 40 80 และ 100 มิลลิกรัมตอลิตร 

คํานวณปริมาณฟนอลิกรวมในหนวยมิลลิกรัมสมมูลแคทีชินตอพืชแหง 1 กรัม (mgCE/gDW) จากสมการที่ (2) 
 

                                                                                                                                                    (2) 
   

เม่ือ  T  หมายถึง ปริมาณฟลาโวนอยดรวม (mgGAE/g DW) 

       C หมายถึง ความเขมขนทีค่ํานวณไดจากกราฟมาตรฐาน (mg/mL) 

                 V หมายถึง ปริมาตรสารละลายของตัวอยางที่เตรียม (mL) 

       M หมายถึง นํ้าหนักของพืชแหง (g) ของสารสกัดหยาบที่เตรียมสารละลายของตัวอยาง 
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3. ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

3.1 การวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวม  

            วิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวมของสารสกัดนํ้าจากผลมะตาดโดยเทียบกับกราฟของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก 

มีสมการเสนตรง คือ  y = 0.0082x – 0.0148 มีคา R2 เทากับ 0.9994 (ภาพที่ 3)  ผลพบวามีปริมาณฟนอลิกรวม เทากับ 

15.7596±0.10 mgGAE/gDW ดังตารางที่ 1 ซ่ึงผลที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ Abdile et al. (2005) วิเคราะหปริมาณ   

ฟนอลิกรวมของสารสกัดนํ้า มีคาเทากับ 1.41 รอยละโดยนํ้าหนักของกรัมสมมูลกรดแทนนิก การเกิดปฏิกิริยาอธิบายไดโดย

สารละลาย Folin-ciocalteu เปนสารละลายสีเหลืองของโมลิบดีนัม (Mo+6) และทังสเตน (W+6) เม่ือเกิดรีดักชันโดยรับ

อิเล็กตรอนจากสารประกอบฟนอลิก ฟลาโวนอยด หรือสารอ่ืน ๆ ที่คุณสมบัติเหมือนกัน ทําใหเลขออกซิเดชันของโมลิบดีนัม

และทังสเตน เปล่ียนเปน +5 และ +4 เกิดสารละลายสีนํ้าเงิน ปฏิกิริยาดังสมการที่ (3)-(7) (Agbor, Vinson & Donnelly, 

2014) 
 

Na2WO4/Na2MO4 (yellow)             (Phenol-MoW11O40)
-4 (blue)                                                (3) 

Mo+6 (yellow) + e-    Mo+5 (blue)                                                                      (4) 

Mo+5 + e-                Mo+4 (blue)                                                                      (5) 

Ar-OH                           Ar-O
•
 + H+ + e-                                                              (6) 

Ar-O-                            Ar-O
•
 + e-                                                                       (7) 

 

 
ภาพที่ 3 กราฟของสารละลายมาตรฐานกรดแกลิก   

 

 3.2 การวิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดรวม 

วิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดรวมเทียบกับกราฟของสารละลายมาตรฐานแคทีชิน มีสมการเสนตรง คือ  y = 

0.0028x – 0.0007 มีคา R2 เทากับ 0.9999 (ภาพที่ 4) ผลพบวามีคาเทากับ 12.1592±0.13 mgCE/gDW ดังตารางที่ 1 ซ่ึง

ผลที่ไดสอดคลองกับผลการทดสอบพฤกษเคมีเบื้องตนในผลมะตาด ซ่ึงพบสารกลุมฟลาโวนอยดเปนองคประกอบทางเคมี 

(รัตนา เฉลิมกล่ิน และคณะ, 2549)  การเกิดปฏิกิริยาโดยปฏิกิริยาการแทนที่วงแอโรแมติกของฟลาโวนอยดดวยอิเล็กโทรไฟล 

(NO+) เขาที่ตําแหนงพารา- ของหมูไฮดรอกซิล (-OH) จากน้ันเบสจะเหน่ียวนําใหเกิดการแทนที่วงแอโรแมติกของฟลาโวนอยด

OHHO
OH

COOH
gallic acid
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อีกโมเลกุลหน่ึง ไดผลิตภัณฑที่มีระบบคอนจูเกต (conjugated system) เพิ่มขึ้น ดังภาพที่ 5 (Hornback, 2006) สงผลให

สารละลายเปล่ียนเปนสมถึงสีแดง  

 

 
ภาพที่ 4 กราฟของสารละลายมาตรฐานแคทีชิน 

 

 

OH

flavonoid

NaNO2

AlCl3

OH

NO

base

O

NOH

OH

NO OH

orange to red solution  
 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาเคมีของวิธีการวิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดรวม 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณฟนอลิกรวม (TPC) และปริมาณฟลาโวนอยดรวม (TFC) ของสารสกัดนํ้าจากผลมะตาด 
 

วิเคราะห 
คาการดูดกลืนแสง ปริมาณรวม (mg/gDW) 

1 2 3 เฉล่ียSD 1 2 3 เฉล่ียSD  

TPC 

(mgGAE/gDW)  
0.437 0.433 0.438 0.43600.0026 15.7970 15.6473 15.8344 15.75960.0990 

TFC 

(mgCE/gDW) 
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) เน่ืองจากฟลาโวนอยดทุกชนิดจัดอยูในกลุมสารประกอบฟนอลิก  

 

OHO

OH
OH

OH

OH

catechin
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4. สรุปผลการวิจัย 
 

สารสกัดนํ้าจากผลมะตาดมีปริมาณฟนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยดรวมเทากับ 15.7596±0.10 mgGAE/gDW 

และ 12.1592±0.13 mgCE/gDW แสดงวาการรับประทานอาหารทองถิ่นทีใ่ชผลมะตาดเปนสวนประกอบ หรือดื่มนํ้าสมุนไพร

มะตาดซ่ึงสามารถพัฒนาเปนสินคา OTOP ได มีสรรพคุณชวยลดอัตราเส่ียงของโรคมะเร็ง ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง ชวยชะลอ

การแกกอนวัย และโรคความจําเส่ือม เปนตน เน่ืองจากผลมะตาดมีฤทธ์ิตานออกซิเดชันได  อยางไรก็ตาม ผูวิจัยจะได

วิเคราะหปริมาณสารออกฤทธ์ิและแยกสารบริสุทธ์ิของสารสกัดนํ้าตอไป เพื่อจะไดนําพัฒนาตอยอดเปนยารักษาโรคมะเร็ง 

และเน้ืองอก รวมทั้งโรคตาง ๆ ที่มีสาเหตุของอนุมูลอิสระ ประโยชนพื่อลดการนําเขายาจากตางประเทศ  

 

5. กิตติกรรมประกาศ 
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ผลของ Dy2O3 ตอสมบัตกิารเปลงแสงของแกว Na-Ba-Si  

Effect of Dy2O3 on Luminescence Properties of Na-Ba-Si Glasses 

 

ธนิชา สมบัติมหาโชค1 ชลธิชา สรโยธิน1 และณัฐพล ศรีสทิธิโภคกุล1,2* 

 
1สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*Nattapon2004@gmail.com  

 

บทคัดยอ  

 

การศึกษาผลของ Dy2O3 ที่เจือในแกวตอสมบัติการเปลงแสง ที่เตรียมจากสาร SiO2, Na2CO3, BaCO3, และ Dy2O3 

ตามสูตร (30-x)SiO2: 50Na2O: 20BaO: Dy2O3 เม่ือ 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 พีคการดูดกลืนแสงอยูในชวงความยาวคล่ืน 

453 535 598 635 751 799 889 1086 1265 และ 1663 นาโนเมตร การวิเคราะหสเปกตรัมการเปลงแสงในชวงความยาว

คล่ืน 200 – 2,500 นาโนเมตร พบวา พีคของคาการกระตุนที่ Em = 575 นาโนเมตร จะอยูในที่ความยาวคล่ืน 225 250 

264 287 325 350 364 386 และ 425 นาโนเมตร พีคของคาการเปลงแสงที่ Ex = 385 นาโนเมตร จะอยูในที่ความยาว

คล่ืนประมาณ 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 and   1.5  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 โดยเฉพาะการพัฒนาแกวเพื่อใชเปนวัสดุเปลงแสงน้ันสามารถนําไปประยุกตใชในวัสดุทาง

แสงไดมากมาย (SureshKumar, J., 2010: 1916–1923), (ArulRayappan, I., 2010: 2407–2412), (Pisarska, J., 2010: 

198–201) ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจึงไดพัฒนาสูตรแกว Na-Ba-Si ที่เจือดวย Dy2O3 โดยจะทําการศึกษาสมบัติทาง

กายภาพทางแสงและการเปลงแสงของแกวเชน คาดูดกลืนแสง คาการเปลงแสง คาดัชนีหักเห คาความหนาแนนของแกวที่เจือ

ดวย Dy2O3 ในความเขมขนตางกัน 

 

2. วิธีการทดลอง 

 

แกว Na-Ba-Si ที่เติม Dy2O3 ที่ควมเขมขนแตกตางกันในงานวิจัยน้ีถูกเตรียมขึ้นมาโดยใชระบบองคประกอบทางเคมี 

(30-x)SiO2: 50Na2O: 20BaO: xDy2O3 mol% เม่ือ x คือ ปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 ในเน้ือแกว 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 

1.0 และ 1.5 รอยละโดยโมล โดยใชเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวอยางรวดเร็ว โดยอุณหภูมิที่ 1,000 0C เปนเวลา 3 ชม. 

หลังจากน้ัน สารเคมีที่หลอมเหลวดังกลาวจะถูกนําออกมาเทลงในแมพิมพเหล็กสเตนเลสที่อุณหภูมิหองเพื่อจัดรูปเปนชิ้นงาน 

ชิ้นงานที่กําลังเย็นตัวถูกนําไปอบความรอนที่อุณหภูมิ 500 0C นาน 3 ชม. เพื่อลดความเครียดที่เกิดจากการเย็นตัวในเน้ือแกว 

นําแกวที่เย็นตัวแลวไปขัดใหมีขนาด 1.0 × 1.5 × 0.3 cm3 เพื่อนําไปวิเคราะหสมบัติดานตาง ๆ ของแกวตอไป เม่ือไดตัวอยาง

แกวจากการหลอมแลว หลังจากน้ันจึงมาศึกษาวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ และการเปลงแสง ไดแก คาดัชนีหักเหของแสง คา

ความหนาแนน คาการดูดกลืนแสง และคาการเปลงแสง  

 

3. ผลการวิจัย 

 

แกวที่เติม Dy2O3 ซ่ึงมีปริมาณความเขมขนตั้งแต 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 โดยชั่งนํ้าหนักของตัวอยางแกวในอากาศและนํ้าหนักของตัวอยางแกวในนํ้า พบวาคาความหนาแนน

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 ที่เพิ่มมากขึ้น อันเน่ืองมาจากการเพิ่มขึ้นของนํ้าหนักโมเลกุลของ 
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Dy2O3 ที่มีคามากกวา และเขาไปแทนที่ SiO2 โดยมีคาอยูระหวาง 2.92470 ± 0.0014 ถึง 3.05351 ± 0.0021 กรัมตอ

ลูกบาศกเซนติเมตร สวนคาดัชนีหักเหของแกวตัวอยางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 เพิ่มมากขึ้น ซ่ึง

เปนไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม ซ่ึงคาดรรชนีหักเหจะขึ้นอยูกับคาความหนาแนน และสภาพการเกิดขั้วไดของ

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 

 

จากการวิเคราะหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 200 – 2,500 นาโนเมตร ของแกวตัวอยางที่ 

Dy2O3 ปริมาณความเขมขน 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 รอยละโดยโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสงแสดงดังในรูปที่ 2 

จากรูปที่ 2 พบวาพีคของการดูดกลืนแสง 6 พีค ในชวงความยาวคล่ืนประมาณ 751 799 889 1086 1265 และ 1663 นาโน

เมตร ซ่ึงเกิดจากการถายเทพลังงานจากชั้น 6H15/2 ไปยังชั้น 6F3/2, 
6F5/2, 

6F7/2, (6H7/2, 
6F9/2), (6F11/2, 

6H9/2) และ 6H11/2 

ตามลําดับ โดยสเปกตรัม การดูดกลืนแสงจะมีความเขมเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 ที่เพิ่มมากขึ้น 

ตามลําดับ 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018 

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

 
 

รูปภาพที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว Na-Ba-Si ที่เติม Dy2O3 ความเขมขนตาง ๆ ในชวงความยาวคล่ืน 200 – 

2,500 นาโนเมตร 

 

จากการวิเคราะหสเปกตรัมการกระตุนพลังงานในชวงความยาวคล่ืน 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 ที่ความยาวคล่ืน 325 350 364 386 425 453 และ 471 นาโนเมตร ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียน

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 พบพีคการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 482 

574 666 และ 754 นาโนเมตร ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนสถานะของอิเล็กตรอนจาก 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 ซ่ึงมีปริมาณความเขมขน 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 รอยละโดยโมล 

พบวาแกวตัวอยางที่ไมไดเติม Dy2O3 และแกวที่เติม Dy2O3 จะไดแกวที่ไมมีสี จากการวิเคราะหความหนาแนนและคาดัชนีหัก

เห พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 ที่เพิ่มมากขึ้น สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยาง

ในชวงความยาวคล่ืน 200 – 2,500 นาโนเมตร พบวาพีคของการดูดกลืนแสง 6 พีค ที่ความยาวคล่ืนประมาณ 751 799 889 

1086 1265 และ 1663 นาโนเมตร สเปกตรัมการกระตุนพลังงานในชวงความยาวคล่ืน 200 – 2,500 นาโนเมตร ที่ Em = 

575 นาโนเมตร พบพีคการกระตุน 7 พีค ที่ความยาวคล่ืนประมาณ 325 350 364 386 425 453 และ 471 นาโนเมตร สวน
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พีคของการเปลงแสงที่กระตุนดวย Ex = 385 นาโนเมตร พบพีคการเปลงแสง 4 พีค ที่ความยาวคล่ืนประมาณ 482 574 

666 และ 754 นาโนเมตร โดยสเปกตรัมการเปลงแสงจะมีความเขมสูงสุดเกิดขึ้นที่ปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 1.0 

mol% 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 

ผูวิจัยขอขอบคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ให

การสนับสนุนงานวิจัยน้ีเปนอยางด ี
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ผลของ Pr2O3 ตอคณุสมบตัิทางกายภาพและคณุสมบัติทางแสงของแกว Li-Ba-Si 

Effect of Pr2O3 on Physical and Optical Properties of Li-Ba-Si Glasses 

 

นพวรรณ สังขทอง1 ศิริยากร เกิดทิน1 สุธาสริิ พิพัฒนสันติกลุ1 และณัฐพล ศรีสทิธิโภคกุล1,2* 

 
1สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร 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 เม่ือ x = 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 รอยละโดยโมล 

คาความหนาแนน และคาดรรชนีหักเหของแกวไมขึ้นกับการเพิ่มความเขมขนของ Pr2O3 สวนสเปกตรัมการดูดกลืนแสงจะอยู

ในชวงความยาวคล่ืนประมาณ 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 
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1. บทนํา 

 

ในปจจุบันมีการประยุกตการใชงานแกวอยางกวางขวาง เชน ใชเปนอุปกรณทางการแพทย เปนโครงสรางอาคาร ใชเปน

เครื่องประดับ และใชเปนภาชนะ ในหลาย ๆ กรณีที่นักวิจัยไดทําการปรับปรุงสูตรแกวใหมีสมบัติเฉพาะทางเพื่อปรับปรุงหรือ

เพิ่มสมบัติใหแกวมีความเหมาะสมกับการใชงานประเภทตาง ๆ โดยการเติมออกไซดของธาตุหายาก (Reae Earth Oxide; REn+) 

โดยในชวงหลายปผานมาน้ีแกวที่เติมไอออนของธาตุหายากเปนที่สนใจอยางสูงในวงการเลเซอรของแข็ง (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) ทั้งน้ีการเติม Pr2O3 จะทําใหแกวมีสมบัติการ

เปลงแสงในชวงแสงสีนํ้าเงินซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชเปนตัวกลางทางเลเซอรได (Elisa, M., 2012: 131) ดังน้ันในงานวิจัยน้ี

จะทําการศึกษาสมบัติทางแสง และทางกายภาพของแกว Li-Ba-Si ที่เติม Pr2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

2. วิธีการทดลอง 

 

 แกว Li-Ba-Si ที่เติม Pr2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน ในงานวิจัยน้ีถูกเตรียมขึ้นมาโดยใชระบบองคประกอบทางเคมี 

(30-x)SiO2: 50Li2O: 20BaO: xPr2O3 mol% เม่ือ x คือ ปริมาณความเขมขนของ Pr2O3 ในเน้ือแกว 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 

และ 1.5 รอยละโดยโมล โดยใชเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวอยางรวดเร็ว  โดยอุณหภูมิที่ 1,200๐C เปนเวลา 3 ชม. 

หลังจากน้ัน สารเคมีที่หลอมเหลวดังกลาวจะถูกนําออกมาเทลงในแมพิมพเหล็กสเตนเลสที่อุณหภูมิหองเพื่อจัดรูปเปนชิ้นงาน 

ชิ้นงานที่กําลังเย็นตัวถูกนําไปอบความรอนที่อุณหภูมิ 500 ◦C นาน 3 ชม. เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเย็นตัวในเน้ือ

แกว นําแกวที่เย็นตัวแลวไปขัดใหมีขนาด 1.0  1.5  0.3 cm3 เพื่อนําไปวิเคราะหสมบัติดานตาง ๆ ของแกวตอไป เม่ือได

ตัวอยางแกวจากการหลอมแลว หลังจากน้ันจึงมาศึกษาวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและทางแสง ไดแก คาดัชนีหักเหของแสง 

คาความหนาแนน คาการดูดกลืนแสงชวงยูวี-วิซิเบิล ในการศึกษาคาความหนาแนนของแกวตัวอยางจะใชหลักการของอารคิมิ

ดีส (Archimedes principle) โดยใชอุปกรณไมโครบาลานซแบบ 4-digit sensitive (AND, HR-200) การวัดคาดรรชนีหักเห

ของแกวที่ไดในงานวิจัยครั้งน้ีใชเครื่อง Abbe refractometer รุน 3Tของบริษัท ATAGO ประเทศญ่ีปุน 

 

3. ผลการวิจัย 

 

แกวที่เติม Pr2O3 ซ่ึงมีปริมาณความเขมขนตั้งแต 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 รอยละโดยโมล พบวาแกว

ตัวอยางที่ไมไดเติม Pr2O3 จะไดแกวที่มีลักษณะสีใส เม่ือเติม 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 น่ันคือการเติม Pr2O3 ไมสงผลตอคาความหนาแนน และคาดัชนีหักเหของแกวระบบน้ี 

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 

 

จากการวิเคราะหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 200 – 1,100 นาโนเมตร ของแกวตัวอยางที่ Pr2O3 

ปริมาณความเขมขน 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 รอยละโดยโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสงแสดงดังในรูปภาพที่ 2 พบวา

พีคของคาการดูดกลืนแสงสูงสุดมีความยาวคล่ืน 445, 470, 483 และ 589 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการดูดกลืนทั้งหมดที่เกิดขึ้น

แสดงใหเห็นวา ภายหลังที ่Pr3+ ไอออนดูดกลืนพลังงานแลวจะเกิดการเปล่ียนระดับพลังงานจากสถานะพื้น 3H4 ไปยังสถานะ

กระตุนตาง ๆ คือ 3P2, 
3P1, 

3P0 และ 1D2 ตามลําดับ (Zhang et al., 2015: 85) โดยสเปกตรัมการดูดกลืนแสงจะมีความเขม

เพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Pr2O3 ที่เพิ่มมากขึ้น ตามลําดับ 
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รูปภาพที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวที่เติม Pr2O3 ความเขมขนตาง ๆ ในชวงความยาวคล่ืน 200–1,100 นาโนเมตร 

 

จากการวิเคราะหคาความแข็งของแกวตัวอยางที่เติม Pr2O3 ปริมาณความเขมขน 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 

รอยละโดยโมล โดยการทดลองในครั้งน้ีใชโมหสเกล (Mohs Scale) เปนเครื่องทดสอบความแข็งจะแบงสเกลความแข็งจาก

วัสดุแมแบบออกเปน 10 ชนิดดวยกัน โดยการเรียงลําดับตัวเลขจาก 1-10 จะเปนวัสดุจากออนสุดไปถึงวัสดุที่แข็งสุด          

ผลการทดลองที่ไดคือ สเกลที่ไดจากวัดคาความแข็งเทากับ 5.5 แสดงวา แกวที่ทําการทดลองในครั้งน้ีมีความแข็งเทียบไดกับ         

อะพาไทต (Apatite) 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

จากการทดลองหลอมแกวที่เติม Pr2O3 ซ่ึงมีปริมาณความเขมขน 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 และ 1.5 รอยละโดยโมล 

จากการวิเคราะหคาความหนาแนนและคาดัชนีหักเห พบวามีแนวโนมเพิม่ขึ้นเม่ือเพิ่มความเขมขนของ Pr2O3 การวิเคราะหคา

การดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางในชวงความยาวคล่ืน 200 – 2,500  นาโนเมตร พีคของคาการดูดกลืนแสงสูงสุด แบงออกเปน          

9 ชวง จะอยูในชวงความยาวคล่ืนประมาณ 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 

 

 ผูวิจัยขอขอบคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม        

ที่ใหการสนับสนุนงานวิจัยน้ีเปนอยางด ี
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การเตรียมและศึกษาสมบตัิของแกว Na–Ba–B ที่เติม CeO2  

Fabrication and Properties of Na–Ba–B glass doped CeO2 
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บทคัดยอ  

 

ในงานวิจัยน้ีจะทําการศึกษาผลของการเติม CeO2 ในแกว Na-Ba-B ตอสมบัติทางกายภาพ และทางแสง ที่เตรียม

จากสาร H3BO3 BaCO3 Na2CO3 และ CeO2 ตามสูตร (30-x)B2O3: 50Na2O: 20BaO: xCeO2 เม่ือ x = 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 

และ 1.0 รอยละโดยโมล คาความหนาแนนของแกวมีคาเพิ่มมากขึ้นเม่ือเพิ่มความเขมขนของ CeO2 ซ่ึงเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ

มวลโมเลกุลของ CeO2 ที่เขาไปแทนที่ B2O3 เน่ืองจากนํ้าหนักโมเลกุลของ CeO2 มีคามากกวา B2O3 คาดรรชนีหักเหของแกว

มีคาเพิ่มมากขึ้นเม่ือเพิ่มความเขมขนของ CeO2 ซ่ึงเปนไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม ซ่ึงคาดรรชนีหักเหจะขึ้นอยู

กับคาความหนาแนน และสภาพการเกิดขั้วไดของอะตอมในวัสด ุ

 

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  

 

ในปจจุบันมีการประยุกตการใชงานแกวอยางกวางขวาง เชน ใชเปนอุปกรณทางการแพทย เปนโครงสรางอาคาร           

ใชเปนเครื่องประดับ และใชเปนภาชนะ ในหลาย ๆ กรณีที่นักวิจัยไดทําการปรับปรุงสูตรแกวใหมีสมบัติเฉพาะทางเพื่อปรับปรุง

หรือเพิ่มสมบัติใหแกวมีความเหมาะสมกับการใชงานประเภทตาง ๆ โดยการเติมออกไซดของธาตุหายาก (Rear Earth Oxide; 

REn+) โดยในชวงหลายปผานมาน้ีแกวที่เติมไอออนของธาตุหายากเปนที่สนใจอยางสูงในวงการเลเซอรของแข็ง (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) ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจะทําการศึกษาสมบัติทางแสง และทาง

กายภาพของแกว Na-Ba-B ที่เติม CeO2 ที่ความเขมขนแตกตางกัน  

 

2. วิธีการทดลอง  

 

 แกวโซดาลารมบอเนตที่เติม CeO2 ที่ความเขมขนแตกตางกันในงานวิจัยน้ีที่ถูกเตรียมขึ้นมาโดยใชองคประกอบทาง

เคมี (30-x)B2O3: 50Na2O: 20BaO: xCeO2 รอยละโดยโมล เม่ือ x คือความเขมขนของ CeO2 ในเน้ือแกว 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 

และ 1.0 รอยละโดยโมล โดยใชเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวอยางรวดเร็ว โดยอุณหภูมิที่ 1,000°C เปนเวลา 3 ชม. 

หลังจากน้ันสารเคมีที่หลอมเหลวดังกลาวจะถูกนําออกมาเทลงในแมพิมพเหล็กสแตนเลสที่อุณหภูมิหองเพื่อจัดรูปเปนชิ้นงาน 

ชิ้นงานที่กําลังเย็นตัวถูกนําไปอบความมรอนที่อุณหณภูมิ 500°C นาน3 ชม.  เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเย็นตัวใน

เน้ือแกว นําแกวที่เย็นตัวแลวไปขัดใหมีขนาด 1.0 x 1.5 x 0.3 cm3 เพื่อนําไปวิเคราะหสมบัติดานตาง ๆ ของแกวตอไป เม่ือ

ไดตัวอยางแกวจากการหลอมแลว หลังจากน้ันจึงมาวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและทางแสง ไดแก คาดัชนีหักเหของแสง คา

ความหนาแนน คาการดูดกลืนแสงชวงยูวี-วิซิเบิล ในการศึกษาคาความหนาแนนของแกวตัวอยางจะใชหลักการของอารคิมีดีส 

(Archimedes principle) โดยใชอุปกรณไมโครบาลานซแบบ 4-digit sensitive (AND, HR-200) การวัดคาดรชะนีหักเหของ

แกวที่ไดในงานวิจัยครั้งน้ีใชเครื่อง Abbe refractometer รุน 3T ของบริษัท ATAGO ประเทศญ่ีปุน 
 

3. ผลการวิจัย 
 

แกวที่เติม CeO2 ซ่ึงปริมาณความเขมขนตั้งแต 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 รอยละโดยโมล พบวาคาความหนาแนนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ CeO2 ที่ เพิ่มมากขึ้น อัน
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เน่ืองมาจากการเพิ่มขึ้นของนํ้าหนักโมเลกุลของ CeO2 ที่มีคามากกวา และเขาไปแทนที่ B2O3 โดยมีคาอยูระหวาง 2.9009 ± 

0.0017 ถึง 2.9295 ± 0.0012 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร คาดัชนีหักเหของแกวตัวอยางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณความ

เขมขนของ CeO2 เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเปนไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม ซ่ึงคาดรรชนีหักเหจะขึ้นอยูกับคาความ

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 

 

จากการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 200 – 1100 นาโนเมตร ของแกวตัวอยางที่ CeO2 

ปริมาณความเขมขน 0.0, 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 เปอรเซ็นตโดยโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสงสูงสุด ดังแสดงในรูปที่ 2 

จากรูปที่ 2 ไมพบคาพีคของคาการดูดกลืนแสงสูงสุด 
 

 

รูปท่ี 2 กราฟแสดงคาการดูดกลืนแสงของแกวที่เติม CeO2 ความเขมขนตาง ๆ ในชวงความยาวคล่ืน 300 - 2500 นาโนเมตร 
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จากการวิเคราะหคาความแข็งของแกวตัวอยางที่เติม CeO2 ซ่ึงมีปริมาณความเขมขนตั้งแต 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 และ 

1.0 รอยละโดยโมล โดยการทดลองในครั้งน้ีใชโมหสเกล (Mohs Scale) เปนเครื่องทดสอบความแข็งจะแบงสเกลความแข็ง

จากวัสดุแมแบบออกเปน 10 ชนิดดวยกัน โดยการเรียงลําดับตัวเลขจาก 1-10 จะเปนวัสดุจากออนสุดไปถึงวัสดุที่แข็งสุด          

ผลการทดลองที่ไดคือ สเกลที่ไดจากวัดคาความแข็งเทากับ 5.5 แสดงวา แกวที่ทําการทดลองในครั้งน้ีมีความแข็งเทียบไดกับ         

อะพาไทต (Apatite) 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการทดลองหลอมแกวที่เติม CeO2 ซ่ึงมีปริมาณความเขมขนตั้งแต 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 และ 1.0 รอยละโดยโมล 

พบวาตัวอยางแกวมีลักษณะใส จากการวิเคราะหคาความหนาแนนและคาดัชนีหักเห พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นเม่ือเพิ่มความ

เขมขนของ CeO2 การวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางในชวงความยาวคล่ืน 200 – 2,500  นาโนเมตร ไมพบคา

การดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืนดังกลาว การวิเคราะหคาความแข็งของแกวตัวอยางที่เติม CeO2 มีความแข็งเทียบได

กับอะพาไทต (Apatite) 
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อลูมิเนียมทีเ่ตรียมดวยเทคนคิ อาร-เอฟ แมกนตีรอนสปตเตอริง 
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บทคัดยอ  

 

ในงานวิจัยน้ีฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมถูกเตรียมดวยเทคนิค อาร-เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริง ที่อุณหภูมิ

วัสดุฐานรองที่แตกตางกัน (อุณหภูมิหอง 250 300 350 400 และ 450 C) และถูกอบในสุญญากาศที่อุณหภูมิ 500 C เพื่อ

ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิวัสดุฐานรองตอโครงสรางผลึก และคุณสมบัติทางแสง - ไฟฟาของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือ

ดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได จากผลการทดลองพบวา โครงสรางผลึกของฟลมที่วัดดวยเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอกซแสดงถึง

โครงสรางผลึกของออกไซดของสังกะสีสําหรับทุกอุณหภูมิวัสดุฐานรอง ในทํานองเดียวกันเปอรเซ็นตการสองผานของแสงเฉล่ีย

ในชวงที่ตามองเห็นมีคามากกวา 80 เปอรเซ็นต สําหรับคุณสมบัติทางไฟฟาพบวาเม่ืออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มสูงขึ้นมีผลทําให

พาหะนําประจุเม่ืออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มจากอุณหภูมิหองถึง 400 C แตมีคาลดลงเม่ืออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มขึ้นเปน 

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 เน่ืองจากฟลมออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุกที่เตรียมไดมีคาสภาพความ

ตานทานไฟฟาต่ํา (10-4 .cm) และมีคาเปอรเซ็นตการสองผานของแสงในชวงที่ตามองเห็นมากกวา 80 เปอรเซ็นต แต

เน่ืองจากอินเดียมเปนธาตุทีมีราคาแพงและพบไดคอนขางนอยในธรรมชาติ จึงมีความพยายามในการนําสารตั้งตนชนิดอ่ืน ๆ ที่

มีคุณสมบัติใกลเคียงกันมาใชทดแทนเชน ออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียม เน่ืองจากมีราคาถูกวามาก อีกทั้งยังมีมากใน

ธรรมชาติ อยางไรก็ตามก็อาจตองยอมรับถึงคุณสมบัติทางไฟฟาที่อาจจะดอยกวาออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุก  

ฟลมตัวนําโปรงแสงสามารถเตรียมไดดวยเทคนิคที่หลากหลาย โดยเฉพาะเทคนิค อาร – เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริง 

ซ่ึงสามารถเตรียมฟลมที่มีความสมํ่าเสมอบนพื้นที่ที่กวางไดเปนอยางดี นอกจากน้ันการเตรียมฟลมดวยเทคนิค อาร – เอฟ 

แมกนีตรอนสปตเตอริงมีพารามิเตอรที่สามารถควบคุมในระหวางการเคลือบฟลมไดแก อุณหภูมิวัสดุฐานรอง [1-4] กําลังไฟฟา 

[4] และการปรับปรุงฟลมดวยความรอน [1] เปนตน ซ่ึงในงานวิจัยชิ้นน้ีฟลมตัวนําโปรงแสงออกไซดของสังกะสีเจือดวย

อลูมิเนียมถูกเตรียมดวยเทคนิค อาร – เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริง ที่อุณหภูมิวัสดุฐานรองแตกตางกันตั้งแตอุณหภูมิหองจนถึง 

450 องศาเซลเซียส และอบในสุญญากาศที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิวัสดุฐานรองตอ

คุณสมบัติของฟลมตัวนําโปรงแสงออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิวัสดุฐานรองตอโครงสรางผลึก และคุณสมบัติทางแสง – ไฟฟาของฟลมตัวนําโปรงแสง

ออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

  

 การเตรียมฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียม เริ่มตนดวยการเคลือบทําความสะอาดกระจกหนา 2 

มิลลิเมตร ซ่ึงสามารถหาซ้ือไดทั่วไป โดยแชกระจกในกรดไนตริกความเข็มขน 10 เปอรเซ็นต นาน 24 ชั่วโมง หลังจากน้ันลาง

ดวยนํ้ายาลางจาน และเอทานอล ตามลําดับ โดยเขยาดวยความถี่เหนือคล่ืนวิทยุ อยางละ 10 นาที แลวเปลาแหงดวยลมแหง

หลังจากน้ันนํากระจกที่ทําความสะอาดแลวใสในถังสุญญากาศของระบบเคลือบฟลมบางระบบแมกนีตรอนสปตเตอรริง 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 โดยเปาสารเคลือบที่ใชในงานวิจัยน้ีเปนเปาออกไซดของสังกะสี

เจือดวยออกไซดของอลูมิเนียม 1 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก และที่อุณหภูมิวัสดุฐานรองมีคาแตกตางกันตั้งแตอุณหภูมิหองจนถึง 

450 องศาเซลเซียส  

 หลังจากการเคลือบฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมถูกอบในสุญญากาศที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส 

เปนเวลานาน 1 ชั่วโมง และทําการวิเคราะหโครงสรางผลึก คุณสมบัติทางแสงและไฟฟา ดวยเทคนิคการเล้ียวเบนดวยรังสี

เอกซ (D8 diffractrometer, Bruker)  ปรากฏการณฮอลล (HMS-3000, Ecopia)  และเปอรเซ็นตการสองผานของแสง (UV-

3600, Shimadzu) ตามลําดับ  
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

  

 ภาพที่ 1 แสดงถึงสเปกตรัมการเล้ียวเบนดวยรังสีเอ็กซของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมที่

อุณหภูมิวัสดุฐานรองมีคาแตกตางกันตั้งแตอุณหภูมิหองจนถึง 450 องศาเซลเซียส และอบในสุญญากาศที่อุณหภูมิ 500 องศา

เซลเซียส เปนเวลานาน 1 ชั่วโมง  

 

 
ภาพที่ 1  สเปกตรัมการเล้ียวเบนดวยรังสีเอ็กซของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได 

 

 จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวา โครงสรางผลึกสวนใหญของฟลมที่เตรียมที่อุณหภูมิหองอยูระนาบ (002) ซ่ึงมีคาลดลง

อยางรวดเร็วเม่ืออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มขึ้นเปน 250 องศาเซลเซียส ในทางกลับกันโครงสรางผลึกของฟลมที่เตรียมที่

อุณหภูมิ 250 – 450 องศาเซลเซียส ประกอบดวนระนาบ (100) และ (101) เปนสวนใหญ ผลการเล้ียวเบนดวยรังสีเอกซ

ดังกลาวแสดงโดยนัยถึงการแทนที่อะตอมสังกะสีดวยอะตอมอลูมิเนียมที่เพิ่มมากขึ้น ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ Mamat [5] ที่ศึกษาผลกระทบของความเขมขนของการเจืออลูมิเนียมตอคุณสมบัติของฟลมออกไซดของ

สังกะสีเจือดวยอลูมิเนียม 

 นอกจากน้ันจะเห็นไดวาจากผลสเปกตรัมการเล้ียวเบนดวยรังสีเอ็กซของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียม

ที่เตรียมไดมีความสอดคลองกับคุณสมบัติทางไฟฟาของฟลมดวย เน่ืองจากเม่ือการแทนที่อะตอมสังกะสีดวยอะตอมอลูมิเนียม

เพิ่มมากขึ้นจะสงผลใหปริมาณพาหะนําประจุเพิ่มขึ้นตามไปดวยดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 คุณสมบัติทางไฟฟาของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได 

 

 จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวาความหนาแนนของหาพะนําประจุ (n) มีคาเพิ่มขึ้นเม่ืออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มขึ้นจาก

อุณหภูมิหองถึง 300 องศาเซลเซียส หลังจากน้ันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิวัสดุฐานรอง ความหนาแนนของหาพะนําประจุมีการ

เปล่ียนแปลงคอนขางนอย และจะสังเกตไดวาสภาพคลองตัว () ในการเคล่ือนที่จะมีคาเพิ่มขึ้นเม่ืออุณหภูมิวัสดุฐานรองมีคา

สูงขึ้นดวย ซ่ึงเปนผลมาจากโครงผลึกของฟลมมีความเปนผลึกที่เพิ่มสูงขึ้น และคงตัวเม่ืออุณหภูมิวัสดุฐานรองมีคาเทากับ 300 

องศาเซลเซียสหรือมากกวา การเพิ่มขึ้นของทั้งความหนาแนนพาหะนําประจุและสภาพคลองตัวในการเคล่ือนที่สงผลใหคา

ความตานทานแผน (Rs) มีคาลดลงอยางรวดเร็วเม่ืออุณหภูมิวัสดุฐานรองเพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิหองจนถึง 300 องศาเซลเซียส 

และมีคาคอนขางคงตัวเม่ืออุณหภูมิวัสดุฐานรองมีคาสูงขึ้น โดยคาความตานทานแผนที่ต่ําที่สุดที่เตรียมไดในงานวิจัยน้ีมี

คาประมาณ 28.2 /sq สําหรับฟลมที่เตรียมที่อุณหภูมิวัสดุฐานรอง 400 องศาเซลเซียส 

 

 
ภาพที่ 3 เปอรเซ็นตการสองผานของแสงของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได 
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 เปอรเซ็นตการสองผานของแสงความยาวคล่ืนตั้งแต 300 – 2,500 นาโนเมตร ของฟลมออกไซดของสังกะสีเจือดวย

อลูมิเนียมที่เตรียมไดในภาพที่ 3 ซ่ึงจะเห็นไดวาเปอรเซ็นตการสองผานของแสงในชวงแสงที่ตามมองเห็นมีคาเฉล่ียมากกวา 80 

เปอรเซ็นต 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

 

 จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาอุณหภูมิวัสดุฐานรองมีผลตอโครงสรางผลึก คุณสมบัติทางแสงและไฟฟาของฟลมออกไซด

ของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่เตรียมได โดยอุณหภูมิวัสดุฐานรองที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลทําใหโครงสรางผลึกมีความเปนผลึกเพิ่มมากขึ้น

และยังกระทบตอการแทนที่อะตอมสังกะสีดวยอะตอมอลูมิเนียมในโครงสรางผลึกของฟลมซ่ึงจะมีคาเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิวัสดุ

ฐานรองที่เพิ่มสูงขึ้น มีผลตอความหนาแนนพาหะนําประจุและสภาพคลองตัวในการเคล่ือนที่ของพาหะนําประจุในฟลมที่เพิ่ม

มากขึ้น สงผลใหความตานทานแผนมีคาลดลงโดยคาความตานทานแผนทีต่่ําที่สุดที่เตรียมไดในงานวิจัยน้ีมีคาประมาณ 28.2 /sq 

สําหรับฟลมที่เตรียมที่อุณหภูมิวัสดุฐานรอง 400 องศาเซลเซียส และเปอรเซ็นตการสองผานของแสงในชวงแสงที่ตามมองเห็น

มีคาเฉล่ียมากกวา 80 เปอรเซ็นต 

 

6. ขอเสนอแนะ  

 

 ในงานวิจัยชิ้นน้ี อาจจะมีการศึกษาเพิม่เติมถึงผลกระทบของเปอรเซ็นตการเจือของอลูมิเนียมสําหรับฟลมออกไซดของ

สังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมที่อุณหภูมิวัสดุฐานรองตาง ๆ  
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พฤกษเคมีเบื้องตนและฤทธิต์านออกซิเดชันในสารสกัดใบชะคราม 

Phytochemical Screening and Antioxidant activity from  

leaves of Suaeda maritime L.  
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาพฤกษเคมีเบื้องตนและฤทธ์ิตานออกซิเดชันของชะคราม สวนของชะครามที่ใชในการเตรียม

สารสกัด ไดแก สวนใบสด และสวนใบแหง ถูกเตรียมเปนสารสกัดเอทานอล การประเมินฤทธ์ิตานออกซิเดชันใชวิธีการวัด

ความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) ผลการศึกษาพบวาสารสกัดเอทานอลใน 

ใบชะครามแหงมีฤทธ์ิตานออกซิเดชันดีที่สุดที่คา IC50 เทากับ 1.02 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องตนของ

สารสกัดเอทานอลสวนใบสด และสวนใบแหง พบสารหลากหลายชนิด ไดแก แทนนิน แอลคาลอยด  ฟลาโวนอยด และ          

เทอรพีนอยล ในสารสกัดเอทานอลสวนใบแหงไมพบแทนนิน   

 

คําสําคัญ: ชะคราม  ฤทธ์ิตานออกซิเดชัน  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 

 

 

 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018 

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

1. บทนํา  
 

ชะครามมีชื่อวิทยาศาสตรคือ Suaeda maritime (L.) Dumort. ชื่อวงศ  Chenopodiaceae และมีชื่ออ่ืนคือ ชักคราม 

สาคราม ลาครามหรือลาคราม เปนไมพุมเตี้ยสามารถพบเห็นไดตามบริเวณปาชายเลน ขึ้นทั่วไปบริเวณทุงโลง แดดจัด ลักษณะ

เปนไมพุมขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 เมตรลําตนเดี่ยวแตกก่ิงกานตั้งแตโคนตน ใบเปนใบเดี่ยวเรียงสลับเบียดแนนยาว 1-6 เซนติเมตร 

ใบอวบนํ้ามีสีเขียวสด ในฤดูแลงจะเปล่ียนเปนสีแดงอมมวงออน ๆ สวนของดอกจะออกที่ปลายยอดเปนชอแบบชอแยกแขนง

ยาว 3 - 18 เซนติเมตร แตละกระจุกประกอบดวยดอกยอยจํานวนมาก ผลมีลักษณะกลมขนาดเล็กมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 

2 - 2.5 เซนติเมตร การใชประโยชนนิยมนํามาประกอบอาหารจําพวกแกงตมตาง ๆ สวนใบมีรสเค็มจัดจึงนิยมนําใบมาลวกนํ้า

เพื่อละลายเกลือใหนอยลง กอนจะนําไปประกอบอาหารอาทิ แกงสม แกงหอยแครง แกงมัสม่ัน ชะครามมีสรรพคุณทางยา 

สวนรากของชะคราม ใชกินเปนยาบํารุงกระดูกแกพิษฝภายใน แกนํ้าเหลืองเสีย ผ่ืนคัน แกโรคผิวหนังและเสนเอ็นพิการ ลําตน

และใบ ของชะครามมีธาตุไอโอดีนสะสมอยูสามารถปองกันโรคคอพอกได และยังมีสรรพคุณใชรักษารากผม แกผมรวง และยัง

พบวาชะครามสามารถชวยขับปสสาวะ รักษาโรคโกโนเรีย (เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ, 2549)และใชเปนยาแกพิษของยางตนตาตุม

ที่ทําใหเกิดอาการผ่ืนคันและบวมแดงไดเม่ือสัมผัส (นภาพร แกวดวงดี และคณะ, 2555) จากการคนควางานวิจัยที่เก่ียวของ มี

การศึกษาสมบัติสารตานอนุมูลอิสระจากใบชะครามสดและลวกดวยตัวทําละลาย (2% HCl ใน methanol) โดยวิธี DPPH 

พบวาชะครามใบแกสีเขียวลวกมีเปอรเซ็นตในการกําจัดอนุมูลอิสระสูงสุด เทากับ 44.91±0.020 (นภาพร แกวดวงดี และคณะ, 

2555) ซ่ึงงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดนําใบชะครามสดและใบชะครามแหงมาศึกษาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระในผักพื้นบาน

บางชนิด ในตัวทําละลายเมทานอล พบวา ชะคราม ใหคา IC50 เทากับ 12.534 µg/ml (ทัศนวรรณ คงจันตรี, 2554) 

จากที่กลาวมาขางตน ทําใหเชื่อวาใบชะครามมีคุณสมบัติเปนสารตานออกซิเดชัน นอกจากนํามาประกอบอาหาร 

ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาฤทธ์ิตานออกซิเดชัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการหาฤทธ์ิตานออกซิเดชันจากสารสกัดหยาบ 

ใบชะครามทั้งพืชสด และพืชแหงแหงดวยวิธีการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH และศึกษาสารพฤกษเคมีเพื่อหาสารสําคัญตาง ๆ  

ในตัวทําละลายเอทานอล โดยมีความคาดหวังวาถางานวิจัยน้ีประสบผลสําเร็จจะเปนประโยชนตอการคนพบขอมูลเพิ่มเติมตอ

การหาแหลงของสารที่มีฤทธ์ิทางยาใหมีความชัดเจนมากขึ้น เปนขอมูลพื้นฐานในการนําไปใชประโยชนในการวิจัยโรคตาง ๆ 

ตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 
 

2.1 เพื่อศึกษาฤทธ์ิตานออกซิเดชันจากสารสกัดหยาบใบชะครามสดและแหง 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 นํ้ายาทดสอบดราเจนดอรฟ (dragendorff)  สารละลายเฟอรริกคลอไรด (ferric 

chloride) ปโตรเลียมอิเทอร คลอโรฟอรม   
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3.2 วิธีการทดลอง 

ตอนที1่ การเตรียมสารสกัดจากสวนตาง ๆ ของใบชะคราม 

เก็บตัวอยางสวนตาง ๆของใบชะคราม แบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 นําไปตากใหแหงไดนํ้าหนัก 1.6 กิโลกรัม สวนที่ 2 

นํามาใบชะครามสดไดนํ้าหนัก 1.6 กิโลกรัม จากตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทําความสะอาดใส

ตะแกรงผ่ึงลมใหแหง แชในตัวทําละลายเอทานอล เปนเวลา 3 วัน จากน้ันกรองไดสวนกากที่เหลือนําไปแชในเอทานอล ทําซํ้า 

2 ครั้ง และสวนที่เปนสารละลายเอทานอลนําไประเหยตัวทําละลายออกดวยเครื่องระเหยแบบลดความดัน และนํามาระเหย

ตัวทําละลายออกจนหมดบนเครื่องอังไอนํ้าอีกครั้ง จะไดสารสกัดเอทานอล เก็บสารสกัดของใบชะครามในขวดสีชา จากน้ัน

คํานวณหาคารอยละโดยนํ้าหนักสารสกัดตอนํ้าหนักพืชสดและพืชแหง 

ตอนที่ 2 การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก 

การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกที่ความเขมขน 20  มิลลิกรัม /มิลลิลิตร ชั่ง กรดแกลลิก 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 ความเขมขน 0.05 mg/mL ชั่งสาร 2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 0.0052 กรัม ละลายในเอทานอลและปรับปริมาตรดวยเอทานอลเปน 100 mL แบง

ชุดการทดสอบเปน 3 ชุด (ชุดA,BและC) ดังน้ี 

  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 จากน้ันวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร โดยใชเครื่อง

สเปกโทรโฟโตมิเตอรคํานวณหา %Radical Scavenging และ IC50 เพื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรดแกลลิก 
 

% radical scavenging   = [(Acontrol – Asample)/Acontrol] × 100       

 เม่ือ 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 หากเกิดสีนํ้าตาลแดงระหวางรอยตอของ

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 

 การทดสอบไกลโคไซด นําสารสกัด ประมาณ 0.5 กรัม นํามาเติมสารละลาย 6 M HCl และทําใหเปนกลางดวย 6 M 

NaOH ถามีตะกอนใหกรองออกนําสารละลายมาเติมสารละลาย Fehling  2 มิลลิลิตร ไกลโคไซดจะใหตะกอนสีแดงอิฐ 
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 การทดสอบซาโปนินส นําสารสกัด ประมาณ  0.01 กรัม ใสในหลอดทดลองขนาดกลาง ละลายดวยนํ้าหรือ DMSO 

ปริมาตร 3 มิลลิลิตร เขยาหลอดทดลองอยางแรงพรอมทั้งสังเกตฟองที่เกิดขึ้นแลวไมหายไป หลังจากเกิดขึ้นแลวประมาณ 15 

– 20 นาที แสดงวาในสารสกัดมีสารประเภทซาโปนินส 

 การทดสอบแทนนิน นําสารสกัด ประมาณ 0.5 กรัม ละลายในนํ้า 10 มิลลิลิตร อุน 15 นาที กรอง นําสารละลายที่

กรองไดทดสอบกับสารละลาย 1% FeCl3 2-3 หยด แทนนินจะใหสีเขียวดําหรือสีนํ้าเงินดํา  

 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

 4.1 การเตรียมสารสกัดจากใบชะคราม 

จากการนําสวนใบชะคราม มาสกัดดวยตัวทําละลายเอทานอล พบวา ตัวทําละลายเอทานอลสามารถสกัดใบ

ชะครามแหงออกมาไดมากที่สุด รอยละ 6.905 ตอนํ้าหนักพืชแหง จากผลการทดลองน้ีทําใหทราบวาใบชะครามแหงสามารถ

ละลายในตัวทําละลายเอทานอลไดดีกวาใบชะครามสด 
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงคารอยละโดยนํ้าหนักสารสกัดตอนํ้าหนักพืชแหงและพืชสด 

สารสกัด ตัวทําละลายที่

ใชสกัด 

น้ําหนกัที่ได 

(กรัม) 

สารสกัดตอน้ําหนักพืช

แหง (รอยละ) 

ลักษณะสาร 

สด เอทานอล 87.3198 5.3090 กอนผลึกสีนํ้าตาลดํา 

แหง เอทานอล 69.9864 6.9505 ของเหลวหนืดสีนํ้าตาลดํา 
 

4.2 ผลการตรวจสอบฤทธิ์การดักจับอนุมูลอิสระ 

 นําสารสกัดเอทานอลสวนใบชะครามทั้งพืชสด และพืชแหง ที่มีความเขมขน 1 1.5 และ2 จากพืชสด และ 0.75 1 

และ1.5 จากพืชแหง มาหาคาเปอรเซ็นตยับยั้งการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH โดยวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน       

517 nm ดังตาราง  
 

ตารางที่ 2 คาความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดเอทานอลสวนใบชะครามทั้งพืชสด และพืชแหง 

สารสกัด ความเขมขน

(mg/ml) 

%Radical 

Scavenging 

สด 1 34.485 

1.5 57.630 

2 78.231 

แหง 0.75 28.613 

1 55.023 

1.5 78.639 

  

จากตารางที่  2 พบวาเ ม่ือเพิ่มความเขมขนของสารสกัดเอทานอลสวนใบชะครามทั้งพืชสด และพืชแหง 

ความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระ เพิ่มขึ้น จากขอมูลในตารางที่ 2 น้ีนําไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา

เปอรเซ็นตในการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH เทียบกับความเขมขนของสารตัวอยางที่แตกตางกันแลวคํานวณความเขมขนที่

ยับยั้งอนุมูลอิสระที่ 50 เปอรเซ็นต (IC50 ) ไดภาพที่ 1  

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 89 

 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงคาความสามารถดักจับอนุมูลอิสระของสารสกัดใบชะครามสดและแหง 

 

 จากกราฟความสัมพันธพบวาเม่ือหาคาความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดเอทานอลสวนใบ

ชะครามทั้งพืชสด และพืชแหง สารสกัดเอทานอลสวนใบชะครามสด แสดงฤทธ์ิยับยั้งที่คา 1.34 mg/ml สารสกัดเอทานอล

สวนใบชะครามแหง แสดงฤทธ์ิยับยั้งที่คา 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 ใบชะครามแหง 

เทอรพีนอยด + + 

ฟลาโวนอยด + + 

แอลคาลอยด + + 

กลัยโคไซด - - 

ซาโปนินส - - 

แทนนิน + - 
 

หมายเหตุ: (-) ผลทดสอบเปนลบ (+) ผลทดสอบเปนบวก  

 

อภิปรายผล  

จากการศึกษาฤทธ์ิการดักจับอนุมูลอิสระโดยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) โดยทดสอบความสามารถ

ในการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดสวนใบชะครามสดและแหงโดยวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร 

แลวนําคาการดูดกลืนที่วัดไดไปคํานวณหาเปอรเซนตความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH โดยการเปรียบเทียบความสามารถ

ของสารสกัดที่ความเขมขนตาง ๆ  แลวนําผลที่ไดเปรียบเทียบกับความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระของสารละลายมาตรฐาน
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กรดแกลลิก โดยสารละลายมาตรฐานแกลลิกมีคา  IC50 เทากับ  0.61   mg/mL จากตารางที่ 2พบวา สารสกัดเอทานอล         

สวนใบชะครามแหงมีฤทธ์ิการดักจับอนุมูลอิสระดีที่สุด มีคา IC50 เทากับ  1.02   mg/mL  และจากการศึกษาพฤกษเคมี

เบื้องตน พบสารพฤกษเคมี  4 ประเภท เทอรพีนอยด ฟลาโวนอยด แอลคาลอยด และแทนนิน     โดยในสารสกัดเอทานอล 

สวนใบชะครามแหงไมพบสารแทนนิน   

 

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

 จากการนําสวนใบของชะครามมาสกัดโดยใชตัวทําละลายเอทานอล และศึกษาการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH พบวา

สวนใบชะครามแหงในสารสกัดเอทานอลมีฤทธ์ิการดักจับอนุมูลอิสระดีที่สุด มีคา IC50 เทากับ  1.02  mg/mL และเม่ือนําสาร

สกัดสวนใบมาศึกษาพฤกษเคมี พบวาในสารสกัดเอทานอลมี เทอรพีนอยด ฟลาโวนอยด แอลคาลอยด และแทนนิน โดยใน

สารสกัดเอทานอลสวนใบชะครามแหงไมพบสารแทนนิน   
 

ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการแยกสารและทําใหสารบริสุทธ์ิ 

 

6. การนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
 

 เปนขอมูลเพิ่มเติมตอการหาแหลงของสารที่มีฤทธ์ิทางยาใหมีความชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงเปนขอมูลพื้นฐานในการ

นําไปใชประโยชนในการวิจัยรักษาโรคตาง ๆ ตอไป 
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การศึกษาสมบตัิทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ 

ของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรททีเ่จือดวย Eu2O3 

Study on Physical, Optical and Luminescence of Zinc Bismuth Boro-tellurite 

Glasess Doped with Eu2O3 
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บทคัดยอ  

 

ระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวย Eu2O3 โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของยูโรเพียม

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 งานวิจัยน้ีทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และ

ทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทพบวา เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 200         

ถึง 2,500 นาโนเมตร ของแกวระบบน้ี พบวา คาความเขมของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 

นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Eu2O3 ที่เจือในระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทจากการกระตุนดวย

ความยาวคล่ืน 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  

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018 

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

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)             

มีลักษณะโปรงแสงและมีความเปราะ หากพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพแลว แกวจะหมายถึงวัสดุที่มีความแข็งแรง 

โปรงใส เปราะ มีความแวววาว มีจุดหลอมละลายสูงไมละลายในนํ้าและในสารละลายใด ๆ [1] 

 แกวบอโรเทลลูไรท (Boro tellurite) มีความนาสนใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางมาก เน่ืองจาก

แกวชนิดน้ีมีความเสถียรที่อุณหภูมิหอง มีคุณสมบัติทางความรอน ทางแสง และทางไฟฟาไดดี มีคาดัชนีหักเหสูง และคาคงที่

ไดอิเล็กทริกคอนขางสูง อีกทั้งมีคาพลังงานโฟตอนที่ต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับแกวชนิดซิลิเกต และฟอสเฟต คาดัชนีหักเห

สามารถนํามาใชประโยชนในดานอุปกรณทางแสง เลเซอร อุปกรณขยายสัญญาณ และระบบโทรคมนาคม เพราะมีคุณสมบัติ

เปน nonlinear optics หรือเรียกวา nonlinear materials กลาวคือ เม่ือใหแสงที่มีความยาวคล่ืนหน่ึงผานแกวเหลาน้ี แสงที่

ผานออกมาจะมีความยาวคล่ืนเปล่ียนไปจากเดิม และพลังงานโฟนอนมีความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาคาการสงผาน

แสงในชวงวิซิเบิลถึงอินฟราเรด (มีคาสูงไดถึง 6 ไมโครเมตร) และอัตราการสลายตัวของมัลติโฟนอนที่เจือดวยกลุมไอออนของ

ธาตุหายากจะมีคาต่ํากวาแกวชนิดซิลิเกต และฟอสเฟต ปจจุบันน้ีแกวเทลลูไรทสามารถเปนคูแขงที่สําคัญในการทําอุปกรณ

สงผานแสงในชวงอินฟราเรด โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการใชงานที่มีศักยภาพในชวงความยาวคล่ืน ที่สามารถสงขอมูลหลาย 

ๆ ตัวไปในสายเดียวกันของระบบการส่ือสารขอมูลสารสนเทศ [2] 

 บิสมัทออกไซด (Bi2O3) เม่ือมีการหลอมเหลวไมสามารถเชื่อมโยงเปนโครงขายแกวได เน่ืองจากมีไอออนของบิสมัท 

(Bi3+) ทําใหเกิดสนามไฟฟาภายใน สงผลใหโมเลกุลของบิสมัทออกไซดทําหนาที่เปนตัวประสานแทรกในเน้ือแกว ซ่ึงคุณสมบัติ

ของแกวจะเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับออกไซดของโลหะหนักที่เปนองคประกอบของสูตรแกว เชน แกวที่มีการเติม Bi2O3 มีความ

หนาแนนสูง ดัชนีหักเหสูง และมีเสถียรภาพทางเคมีและกายภาพสูง ทําใหสามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวาง เชน ทําเปน

แกวเซรามิก ชั้นสําหรับอุปกรณแสงและอิเล็กทรอนิกส เซ็นเซอรเชิงความรอนและเชิงกล และหนาตางสะทอนแสง เปนตน [3] 

 ยูโรเพียม (Europium) เปนหน่ึงในตัวเลือกที่นิยมนํามาใชงานทางดานอุปกรณทางแสงไดดีที่สุด ซ่ึงคุณสมบัติทาง

แสงของไอออน Eu3+  จะมีความไวในการตอบสนองตออะตอมอ่ืน ๆ สูง การที่ Eu3+ เปนตัวเลือกในการเติมลงไปในโครงสราง

แกว เน่ืองจากมีระดับพลังงานคอนขางเรียบงายไมซับซอน โดยจะมีสถานะพื้นอยูที่ 7F0 และเปลงแสงที่สถานะ 5D0 นอกจาก

จะพบงานวิจัยที่เจือ Eu3+ ลงในแกวบอเรตแลว ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาคุณสมบัติของไอออน Eu3+ ในแกวฟลูออโรบอเรตโดยการ

เปล่ียนแปลงสูตรการหลอมแกวที่หลากหลาย การเติม Eu3+ ลงไปในโครงสรางแกวจะทําใหประจุบวกของ Eu จับกันกับ

ออกซิเจนในโครงสรางซ่ึงจะทําใหเกิด  ปรากฎการณที่ออกซิเจนเปนสะพานเชื่อม (BO) และปรากฎการณที่ออกซิเจนไมเปน

สะพานเชื่อม (NBO) Eu3+ สามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดและนํ้าได ใชเปนสารเรืองแสงสีแดงนิยมนํามาประยุกตใช

งานในการผลิตจอโทรทัศน หลอดเรืองแสง [4] 

 จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนน้ันทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานตาง ๆ ของ แกวซิงคบิทมัสบอ

โรเทลลูไรทที่เจืออยูดวยยูโรเพียมออกไซดที่มีความเขมขน เม่ือ (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 โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของยูโรเพียม

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 ดังน้ี คือ TeO2 ZnO Bi2O3 H3BO3 และ Eu2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดใหเขากันจนเปนเน้ือ

เดียวกันดวยโกรงบดสาร จากน้ันคํานวณสารเคมีที่ใชในการหลอมแกวเปน 15 กรัม บรรจุในเบาหลอม อะลูมินา และนําเขา

เตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 2 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแกวที่ไดเขาเตาอบ เพื่ออบไล

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 กลาวคือ การเจือ Eu2O3 ลงไปในแกวชนิดน้ีไมสงผลตอคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล ซ่ึงคาความ

หนาแนนอยูระหวาง 3.6220 + 0.0007 ถึง 3.6915 + 0.0014 g(cm) และคาปริมาตรเชิงโมลอยูระหวาง  41.2958 ถึง  

41.8774 cm3/md  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Eu2O3  ตั้งแต 0.0 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโดยโมล แสดงดังภาพที่ 3 พบวาสามารถ

สังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 4 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 392 นาโนเมตร (5L6) 464 นาโนเมตร 

(5L2) 2,095 นาโนเมตร (7F6) และ 2,205 นาโนเมตร (7F1
7F6)  สังเกตพบวาสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง 

สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคล่ืน 392 ถึง 2,205 นาโนเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว (45-x)TeO2 -30B2O3 -15ZnO -10Bi2O3   

โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 แตกตางกัน 

 

 ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด โดยทําการ

เปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 ตั้งแต 0.0 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโดยโมล สเปกตรัมการกระตุนถูกบันทึกในชวง

ความยาวคล่ืนแสดงดังภาพที่ 4 พบวาสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 

613 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (5D4) 362 นาโนเมตร (5L7) 382 นา

โนเมตร (5L6) 394 นาโนเมตร (5D3) 414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ (7F1
5D1) 531 นาโนเมตร    
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ภาพที่ 4 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว  (45-x)TeO2 -30B2O3 -15ZnO -10Bi2O3 

โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 แตกตางกัน 

 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด  โดยทําการ

เปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของ Eu2O3  ตั้งแต 0.0 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโดยโมล สเปกตรัมการเปลงแสงถูก

บันทึกในชวงความยาวคล่ืน 550 ถึง 750 นาโนเมตร ความยาวคล่ืนที่ใชกระตุน คือ 394 นาโนเมตร แหลงกําเนิดของแสง คือ 

หลอดไฟแฟลช (Xenon Flash Lamp) แสดงดังภาพที่ 5 จากภาพพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 

5 พีค ในชวง VIS ถึง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 578 นาโนเมตร(7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 613  นาโนเมตร (7F2) 

651 นาโนเมตร (7F3) และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน 

613 นาโนเมตร (7F2) โดยสอดคลองกับภาพแบบระดับพลังงานของ Eu3+ ดังแสดงในภาพที่ 6 จากภาพจะแสดงไดอะแกรม

ของระดับพลังงานไอออน Eu3+ ที่ถูกดูดกลืนแสง กระตุนแสง เปลงแสง และ  การปลอยพลังงานความรอน (Nonradiative) 

เม่ือไอออนของ Eu3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตาง ๆ จะเกิดการเปล่ียนระดับพลังงานจากชั้น 5D0 ไปยังสถานะอ่ืน ๆที่ 7FJ 

เม่ือ J คือระดับพลังงานที่ต่ํากวาชั้น 5D0 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 5 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว  (45-x)TeO2 -30B2O3 -15ZnO -10Bi2O3 

โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 แตกตางกัน 

 
 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Eu3+ 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

จาการศึกษาแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขน

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

แกวชนิดน้ีไมสงผลตอคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสง ปรากฏทั้งหมด 4 พีค โดยการ

ดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 392 นาโนเมตร (5L6) 464 นาโนเมตร (5L2) 2,095 นาโนเมตร (7F6) และ 2,205 นาโนเมตร 

(7F1
7F6) ซ่ึงสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดย

ที่ความยาวคล่ืน 392 ถึง 2,205 นาโนเมตร ผลสเปกตรัมการกระตุนแสงปรากฏทั้งหมด 6 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาว

คล่ืน 613 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง (5D4) 362  นาโนเมตร (5L7) 

382 นาโนเมตร (5L6) 394 นาโนเมตร (5D3)  414 นาโนเมตร (5D2)  464 นาโนเมตร และ (7F1
5D1) 531 นาโนเมตร  ผล

สเปกตรัมการเปลงแสงปรากฏทั้งหมด 5 พีค ในชวง VIS - NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 578 นาโนเมตร (7F0) 590 

นาโนเมตร (7F1) 613 นาโนเมตร (7F2) 651 นาโนเมตร (7F3) และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขม

ของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน 613 นาโนเมตร (7F2)  

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร อาคาร

ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อํานวยความ

สะดวกและใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย 

 

 

 

 

ZBBT : Eu3+ 
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ของแกวซิงคบอโรเทลลูไรท ที่เจือดวยบิสมัทออกไซด 
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บทคัดยอ  

  

ระบบแกวซิงคบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยไอออนของบิสมัทออกไซดถูกเตรียมขึ้นจากองคประกอบ (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 งานวิจัยน้ีทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ 

สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคบอโรเทลลูไรท ที่เจือดวยบิสมัทออกไซด ผลที่ไดพบวา ความหนาแนน

ของระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลของแกว กราฟแบงออกเปนสองชวงคือ ชวงแรกที่ความเขมขนของ 

Bi2O3  5-10 เปอรเซ็นโมลคาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาลดลง ชวงที่สอง ที่ความเขมขนของ Bi2O3 10-25 เปอรเซ็นโมล คาปริมาตร

เชิงโมลจะมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณการเจือความเขมขนของบิสมัทออกไซด เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 

400 ถึง 1,100 นาโนเมตร พบวา คาความเขมขนของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของบิสมัทออกไซด 

นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Bi3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคบอโรเทลลูไรทจากการกระตุนดวยความยาวคล่ืน 

320 นาโนเมตร พบพีคการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืนที่ตําแหนง 602 นาโนเมตร 

 

คําสําคัญ: แกวซิงคบอโรเทลลูไรท  บิสมัทออกไซด  สมบัติทางกายภาพ  สมบัติทางแสง  สมบัติทางลูมิเนสเซนซ 
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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  
 

"แกว" มาจากภาษาอังกฤษวา "Glass" เปนวัตถุโปรงใส เน้ือใสสะอาด มีความเปนมันแวววาวสุกใส แกวเปน

สารประกอบของซิลิกากับสารโลหะออกไซดมีลักษณะโปรงตาและมีความเปราะในตัวเอง ตาม ASTM กลาววา แกว คือวัสดุที่

เปนสารอนินทรียตาง ๆ มาเผาใหถึงจุดละลายทีอุ่ณหภูมิสูง และเม่ือเวลาเย็นตัวลงมาจะกลายเปนของแข็งโดยไมตกผลึกวัสดุ

แกวในธรรมชาติที่เปนที่รูจักกันดีก็คือ "แร obsidian" ซ่ึงมักพบบริเวณภูเขาไฟเกิดจากลาวาที่มีการเย็นตัวลงอยางรวดเร็วเรามี

การใชงานแร obsidian ตั้งแตยุคหินสวนการผลิตแกวโดยมนุษยน้ันมีการคนพบมาตั้งแตสมัยอียิปตกอนคริสตศักราชถึง 

1,500 ป [1] 
  บิสมัทออกไซด เม่ือมีการหลอมเหลวไมสามารถเชื่อมโยงเปนโครงขายแกวได เน่ืองจากมีไอออนของบิสมัท (Bi3+) ทํา

ใหเกิดสนามไฟฟาภายใน สงผลใหโมเลกุลของบิสมัทออกไซดทําหนาที่เปนตัวประสานแทรกในเน้ือแกว ซ่ึงคุณสมบัติของแกว 

จะเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับออกไซดของโลหะหนักที่เปนองคประกอบของสูตรแกวเชน แกวที่มีการเติม Bi2O3 มีความหนาแนน

สูง ดัชนีหักเหแสงสูง และมีเสถียรภาพทางเคมีและกายภาพสูง ทําใหสามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวาง เชน ทําเปนแกว

เซรามิกซ (Glass ceramics ) ขึ้นสําหรับอุปกรณแสงและอิเล็กทรอนิกส (Layers for optical and electronic devices) 

เซ็นเซอรเชิงความรอน และเชิงกล (Thermal and mechanical sensors) และหนาที่การสะทอนแสง (Reflecting 

windows) เปนตน นอกจากน้ีแกวที่มีคุณสมบัติพิเศษชนิดอ่ืน ที่เกิดจากการเติมวัตถุดิบอ่ืน ๆ ลงไป เพื่อชวยในการปรับปรุง

คุณสมบัติของแกวเชน แกวคริสตัลที่เกิดจากการเตรียมตะก่ัวและกลายเปนสารประกอบออกไซด (PbO) ในเน้ือของแกวเพื่อ

ทําใหแกวหนักขึ้นเน้ือของแกวหยืดหยุนและแวววาว แตตะก่ัวมีความเปนพิษจึงมีการเติมออกไซดของแบเรียมและสังกะสี 

(BaO,ZnO )เพื่อแหลีกเล่ียงการใชออกไซดของตะก่ัวสําหรับการใชงานทางดานกําบังรังสี [2]  

แกวเทลลูไรทมีความนาสนใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางมากเน่ืองจากแกวชนิดน้ีมีความเสถียรที่

อุณหภูมิหองมีคุณสมบัติทางความรอน ทางแสง และทางไฟฟาไดดี มีคาดัชนีหักเหสูง และคาคงที่ไดอิเล็กทริกคอนขางสูง อีก

ทั้งมีคาพลังงานโฟตอนที่ต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับแกวชนิดซิลิเกต และฟอสเฟตคาดัชนีหักเหสามารถนํามาใชประโยชนในดาน

อุปกรณทางแสง เลเซอร อุปกรณขยายสัญญาณและระบบโทรคมนาคม เพราะมีคุณสมบัติเปน nonlinear optics หรือ

เรียกวา nonlinear materials กลาวคือ เม่ือใหแสงที่มีความยาวคล่ืนหน่ึงผานแกวเหลาน้ี แสงที่ผานออกมาจะมีความยาว

คล่ืนเปล่ียนไปจากเดิมและพลังงานโฟนอนมีความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาคาการสงผานแสงในชวงวิซิเบิลถึง

อินฟราเรด (มีคาสูงไดถึง 6 ไมโครเมตร) และอัตราการสลายตัวของมัลติโฟนอนที่เจือดวยกลุมไอออนของธาตุหายากจะมีคาต่ํา

กวาแกวชนิดซิลิเกตและฟอสเฟตปจจุบันน้ีแกวเทลลูไรทสามารถเปนคูแขงที่สําคัญในการทําอุปกรณสงผานแสงในชวง

อินฟราเรด โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการใชงานที่มีศักยภาพในชวงความยาวคล่ืนที่สามารถสงขอมูลหลาย ๆ ตัวไปในสาย

เดียวกันของระบบการส่ือสารขอมูลสารสนเทศ [3] 

แกวบอเรต (Borate glasses) เปนแกวอีกชนิดหน่ึงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากและสามารถฟอรมตัวเปนแกวได 

เน่ืองจากมีจุดหลอมเหลวที่ต่ํา มีความหนืดสูงมีโครงสรางของอะตอมที่งายไมซับซอน มีคาดัชนีหักเหสูง มีสมบัติการสงผาน

แสงดี มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี คือไมทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนไดงาย และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดีเชนกันจากคุณสมบัติ

ดังกลาวทําใหแกวบอเรตนิยมนํามาใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมแกวเปนเพราะมีความแข็งแรงของพันธะสูง ในโครงสราง

บอเรตประกอบดวยอะตอมของโบรอน (B3+) จับกันกับอะตอมของออกซิเจนซ่ึงจะสามารถฟอรมตัวเปนแกวไดโครงสรางของ 

BO3 จับกันเปนลักษณะสามเหล่ียมอยูที่มุมของแตละพันธะในโครงสรางแบบสุม แกวบอเรตนิยมนํามาใชงานทางดานวัสดุ

ปองกันรังสี เน่ืองจากมีคาเลขอะตอมยังผลใกลเคียงกับเน้ือเยื่อของมนุษยอีกทั้งยังนํามาใชงานในดานอุปกรณทางแสง [4] 

จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนน้ันทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานตาง ๆ ของแกวซิงคบอโรเทลลู

ไรท    ที่เจือดวยบิสมัทออกไซด (เม่ือ x เทากับ 5, 10, 15, 20 และ 25เปอรเซ็นตโมล) โดยศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติ
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ทางแสงและทางลูมิเนสเซนซ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมลการดูดกลืนแสงและการลูมิเนสเซนซของแสงเพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแกวที่มีประโยชนและคุณภาพที่ดีตอไป 

 

2. วิธีการทดลอง 

 

แกวซิงคบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยบิสมัทออกไซด สูตร (55-x)TeO2 - 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3 (เม่ือ X เทากับ 5, 

10, 15, 20 และ 25 เปอรเซ็นโดยโมล) ดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt 

Quenching Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังน้ี คือ ZnO, B2O3, TeO2 และ Bi2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมด

ใหเขากันจนเปนเน้ือเดียวกันดวยโกรงบดสาร จากน้ันคํานวณสารเคมีที่ใชในการหลอมแกวเปน 15 กรัม บรรจุในเบาหลอม 

อะลูมินา และนําเขาเตาเผาไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 1.5 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแกวที่ไดเขาเตา

อบ เพื่ออบไลความเครียดของแกวที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่

อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. 

สําหรับวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร (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 เม่ือเพิ่มปริมาณความเขมขนของ 

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 

คาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาลดลง ชวงที่สองที่ความเขมขนของ Bi2O3 10 ถึง 25 เปอรเซ็นตโมล คาปริมาตรเชิงโมลจะมีคา

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 

  

ผลการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยความเขมขนของ Bi2O3 ที่แตกตางกัน

ตั้งแต 5 ถึง 25 เปอรเซนตโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืน 400 ถึง 1,100 นาโนเมตร อยูในชวง 

UV-VIS-NIR ที่อุณหภูมิหอง แสดงดังรูปที่ 3 พบวาตําแหนงของการดูดกลืนแสง (Absorption Edge) มีการเล่ือนตําแหนงจาก 

421 ไปยัง 455 นาโนเมตร ตามปริมาณการเติม Bi2O3 ที่เพิ่มขึ้น คือ 5 ถึง 25 เปอรเซ็นตโมล แสดงใหเห็นวา การเล่ือน

ตําแหนงของขอบการดูดกลืนไปยังความยาวคล่ืนที่สูงขึ้นตามปริมาณการเติม Bi2O3 และอะตอมจับกันแบบ NBO (Non-

Bridging Oxygen) โดยการเล่ือนของตําแหนงขอบดูดกลืนของตําแหนงขอบการดูดกลืน จะสงผลใหการจับกันของอะตอม          

B-O-B แบบ BO (Bridging Oxygen) ลดลง เปนผลของการเติม Bi2O3 ลงไปในแกวซ่ึงอะตอมของ 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 สเปกตรัมการลูมิเนสเซนซถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืน 500 ถึง 700 นาโนเมตร ความยาว

คล่ืนที่ใชระตุน คือ 320 นาโนเมตร แหลงกําเนิดแสงคือหลอดไฟแฟลช (Xenon Flash Lamp) แสดงดังรูปที่ 4 พบวา

สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัม 1 พีค ในชวง VIS โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 602 นาโนเมตร โดนสอดคลองกับรูปแบบ
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ระดับพลังงานของ Bi3+ แสดงในรูปที่ 5 จากรูปจะแสดงไดอะแกรมของระดับพลังงานไอออน Bi3+ ที่ กระตุนแสง เปลงแสง 

และการปลอยพลังงานในรูปของความรอน (Nonradiative) เม่ือไอออนของ Bi3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตาง ๆ 
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รูปที่ 4 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว (55-x)TeO2 - 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3 

โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Bi2O3 แตกตางกัน 

 

 
 

รูปที่ 5 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง และสเปกตรัมการเปลงแสงของ Bi
3+ 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

 จาการศึกษาแกวซิงคบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยบิสมัทออกไซด พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่มปริมาณ

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

บันทึกในชวงความยาวคล่ืน 400 ถึง 1,100 นาโนเมตร อยูในชวง UV-VIS-NIR ที่อุณหภูมิหอง พบวาตําแหนงของการดูดกลืน

แสง (Absorption Edge) มีการเล่ือนตําแหนงจาก 421 ไปยัง 455 นาโนเมตร ตามปริมาณการเติม Bi2O3 ที่เพิ่มขึ้น และผล

ของสเปกตรัมการลูมิเนสเซนซถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืน 500 ถึง 700 นาโนเมตร ความยาวคล่ืนที่ใชกระตุน คือ 320        
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นาโนเมตร พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัม 1 พีค ในชวง VIS โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 602 นาโนเมตร 

(3P1
1S0 ) 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร อาคาร

ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อํานวยความ

สะดวกและใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย 
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การศึกษาเปรียบเทียบสมบตักิารออนตัวของความเคนและพลังงานสญูหายของยางธรรมชาติ

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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บทคัดยอ  

 

งานน้ีไดศึกษาเปรียบเทียบสารตัวเติม 3 ชนิด คือเขมาดําเกรด N550 แคลเซียมคารบอเนต และซิลิกา โดยใชสารตัว

เติมในปริมาณ 40 สวนตอยาง 100 สวนโดยนํ้าหนัก ตอสมบัติดานการออนตัวของความเคน และพลังงานสูญหายของยาง   

วัลคาไนซ พบวายางธรรมชาติผสมเขมาดําเกรด N550 มีสมบัติการออนตัวของความเคน และพลังงานสูญหายสูงที่สุด แตยาง

ธรรมชาติผสมซิลิกามีความเครียดคงรูปถาวรสูงที่สุด ยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมทุกชนิดเม่ือถูกกระทําอยางตอเน่ือง พบวา

ความเครียดคงรูปถาวรของยางมีคาสูงขึ้นตามไปดวย สวนการออนตัวของความเคน และพลังงานสูญหายมีคาลดต่ําลง ตาม

จํานวนรอบของการถูกกระทําอยางตอเน่ืองที่เพิ่มขึ้น  

 

คําสําคัญ: ยางธรรมชาต ิ 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 ที่มีนํ้าหนักโมเลกุลสูงมาก การจัดเรียงตัวของโครงสรางทางเคมีเปนแบบ cis-1,4-

polyisoprene กอนการใชงานจึงจําเปนตองบดใหน่ิม (masticate) เพื่อใหการบดผสมยางและสารเคมีทําไดงายขึ้น (พรพรรณ, 

2540) ยางธรรมชาติที่ยังไมผานกระบวนการวัลคาไนซ (Vulcanization) จัดเปนวัสดุประเภทหยุนหนืด (viscoelastic 

material) มีสมบัติเปนทั้งพลาสติกและอิลาสติก (Ngai et al., 2004; Ward & Hadley, 1993; Boonstra, 1982) น่ันคือ ยาง

สามารถยืดและไหลไดเม่ือไดรับแรงกด ซ่ึงเปนสมบัติของพลาสติก เม่ือเอาแรงออกยางสามารถกลับคืนสูรูปเดิมได ซ่ึงเปนสมบัติ

ของอิลาสติก ดังน้ัน เม่ือยางมีสมบัติทั้งพลาสติกและอิลาสติก ทําใหยางยุบตัวหรือยืดเม่ือไดรับแรงกดหรือแรงดึง แตเม่ือคลาย

แรงกระทําออก ยางจะคืนรูปกลับแตไมเทาเดิม สวนยางธรรมชาติที่ผานการวัลคาไนซแลวสามารถยืดไดถึงประมาณ 1000% 

หรือมากกวาน้ัน (Gent, 1992; Gent & Mars, 2014; Roberts, 1998) สมบัติในการยืดไดสูงน้ี ทําใหยางธรรมชาติน้ีสามารถ

ทําผลิตภัณฑที่ตองการยืดไดสูง เน่ืองจากยางธรรมชาติมีโครงสรางโมเลกุลที่สมํ่าเสมอ ทําใหสามารถตกผลึกไดเม่ือดึง (Tosaka 

et al., 2004; Toki et al., 2005; Sainumsai et al., 2017) ทําใหยางธรรมชาติมีความตานทานตอแรงดึงและความตานทาน

ตอการฉีกขาดสูง 

การนํายางธรรมชาตมิาผลิตเปนผลิตภัณฑตาง ๆ จะมีการเติมสารตัวเติมชนิดเสริมแรงบางชนิด เชน เขมาดํา หรือ   

ซิลิกา (Donnet & Custodero, 2014; Laube et al., 2001; Waddell & Evans, 2001) เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความ

ทนทานใหกับยางธรรมชาติ โดยสารตัวเติมเหลาน้ีจะยึดติดกับโมเลกุลยางดวยอันตรกิริยาทางกายภาพและทางเคมี สารตัวเติม

อ่ืน ๆ นอกเหนือจากเขมาดํา และ ซิลิกา ไดแก ดินขาวหรือเคลย (clay) แคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) ทัลคัม (talc) ซ่ึงสาร

เหลาน้ีไมเสริมแรงจนถึงเสริมแรงไดปานกลางขึ้นกับขนาดของอนุภาค (Brydson, 1988) แตจะชวยลดตนทุนในการผลิต และ

ชวยใหกระบวนการผลิตเปนไปไดโดยงาย  

ยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมที่วัลคาไนซแลวเม่ือถูกกระทําอยางตอเน่ืองจะมีการออนตัวของความเคน (stress 

softening) หรือเกิดการแตกหักเสียหายได (Donnet & Custodero, 2014; Boonstra, 1988) ปรากฏการณการออนตัวของ

ความเคนน้ีรูจักกันทั่วไปในชื่อผลของมูลลินส (Mullins effect) นอกจากน้ียางซ่ึงเปนวัสดุประเภทหยุนหนืดจะเกิดการสูญเสีย

พลังงานจากแรงกระทําอยางตอเน่ือง กลาวคือแรงที่ใชในการผิดรูปจะมากกวาแรงที่ใชในการคืนตัวกลับ โดยพลังงานที่สูญเสีย

ไปน้ีจะอยูในรูปของพลังงานความรอนสะสม (heat build-up)  

งานวิจัยน้ีไดศึกษาการออนตัวของความเคนและพลังงานสูญหาย (hysteresis loss energy) ของยางธรรมชาติผสม

สารตัวเติม 3 ชนิด ไดแก เขมาดําเกรด N550 แคลเซียมคารบอเนต และซิลิกา โดยใชสารตัวเติมในปริมาณ 40 phr เพื่อนําไป

ประยุกตใชในอุตสาหกรรมยางตอไป 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

ผสมยางคอมเปานดตามสูตรการทดลองในตารางที่ 1 โดยนํายางมาบดผสมกับสารเคมีตามวิธีมาตรฐาน ASTM 

D3182-94 ดวยเครื่องบดผสมยางแบบสองลูกกล้ิงขนาด 10x20 น้ิว ซ่ึงมี Friction ratio เทากับ 1:1.2 ผลิตโดยบริษัท       

ชัยเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซ่ึงมีขั้นตอนและระยะเวลาในการบดผสมดังตารางที่ 2 แลวนํายางคอมเปานดที่ เตรียมได มา

ทดสอบลักษณะการวัลคาไนซดวยเครื่อง Moving die Rheometer (MDR) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D2084-95 ที่อุณหภูมิ 

150 องศาเซลเซียส อัดเบายางคอมเปานดเปนแผนทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3182-94 
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ตารางที่ 1 สูตรยางผสมสารเคมีที่ใชในงานวิจัยน้ี  

Ingredients Quantity (phra) 

STR 5L 100 100 100 

Stearic acid 1.5 1.5 1.5 

Zinc oxide 5 5 5 

CBSb 1.5 1.5 1.5 

Carbon black N550 40 - - 

Calcium carbonate, CaCO3 - 40 - 

Silica - - 40 

Processing oil 2 2 2 

Sulphur 2 2 2 
aสวนตอยาง 100 สวนโดยนํ้าหนัก (parts (by weight) per hundred parts of rubber)  
bN-Cyclohexyl-2-benzothiazole sulphenamide 

 

ตารางที่ 2 ขั้นตอนการผสมและลําดับการใสสารเคมีในการผสมยางคอมเปานด 

ลําดับ ขั้นตอน เวลา (นาที) 

1 บดยาง 2 

2 เติมกรดสเตียริค 1 

3 เติมซิงคออกไซด 2 

4 เติมสารตัวเรง 2 

5 เติมสารตัวเติมและนํ้ามัน 10 

6 เติมกํามะถัน 2 

7 มวนยางเปนแทง แลวใสดานปลายผานลูกกล้ิง ครั้งสุดทายรีดเปนแผน 10 ครั้ง 

 

จากน้ันนําแผนทดสอบมาตัดเปนชิ้นทดสอบรูปดัมเบล (dumb-bell) แลวนําไปทดสอบดวยเครื่อง Universal 

Testing Machine ดวยอัตราเร็วในการดึง 500 มิลลิเมตรตอนาที โดยดึงยางใหยืดออก 300 เปอรเซ็นตแลวใหหดตัวกลับ  ใน

โหมด cycle จํานวน 7 รอบ ซ่ึงเปนจํานวนรอบที่สมบัติของยางแทบจะไมมีการเปล่ียนแปลงแลว บันทึกคาความเคนสูงสุด 

(maximum stress) และความเครียดคงรูปถาวร (permanent set strain) และคํานวณพลังงานที่สูญหายไปในเน้ือยาง 

(hysteresis loss energy) ดังสมการที่ (1) ทําการทดสอบ 5 ชิ้นทดสอบ รายงานผลดวยคาเฉล่ีย 

Hysteresis loss energy (kJ/m2) = AL – AU     (1) 

โดยที่  AL หมายถึง พื้นที่ใตกราฟระหวางความเคน (MPa) กับระยะยืด (mm) ขาขึ้น (kJ/m2) 

AU หมายถึง พื้นที่ใตกราฟระหวางความเคน (MPa) กับระยะยืด (mm) ขาลง (kJ/m2) 

แผนผังสรุปการดําเนินการทดลองในงานวิจัยน้ี แสดงดังภาพที่ 1 เริ่มตั้งแตการผสมยางคอมเปานด การเตรียมชิ้น

ทดสอบ และการทดสอบการออนคาความเคนและพลังงานสูญหาย 
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ภาพที่ 1 แผนผังการผสมยางคอมเปานด การเตรียมชิ้นทดสอบ และการทดสอบสมบัติในงานวิจัยน้ี 

 

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
 

ความสัมพันธระหวางความเคนกับระยะยืดของยางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมทั้ง 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 

ทําการทดลองดึงใหยางตัวอยางยืด-หดจํานวน 7 รอบ พบวาคาความเคนของการดึงใหยางยืดออกในรอบแรกมีคาสูงกวา 

ความเคนของการหดกลับของยาง โดยในการหดตัวกลับของยางน้ัน ยางจะไมกลับสูตําแหนงไดอยางสมบูรณ กลาวคือคาความ

เคนจะเปนศูนยที่ความเครียดคาหน่ึง ซ่ึงถือเปนการคงรูปอยางถาวร นอกจากน้ีคาความเคนในการยืดยางดังกลาวยังมีคาสูง

กวาความเคนในการยืดยางรอบตอ ๆ มา ซ่ึงจะไดพิจารณาการลดลงของคาความเคนและความเครียดที่คงรูปอยางถาวรตอไป 

สวนความแตกตางระหวางความเคนของการดึงใหยางยืดออกกับความเคนของการหดกลับของยางในแตละรอบของการผิดรูป 

สามารถคํานวณหาพลังงานสูญเสียหรือพลังงานที่สะสมในเน้ือยางตามสมการที่ (1) ดังกลาวแลวขางตน  

ยางธรรมชาตทิี่ผสมสารตัวเตมิทั้ง 3 ชนิดมีพฤติกรรมที่เหมือนกัน โดยยางธรรมชาติที่ผสมเขมาดําเกรด N550 มีคา

ความเคนในการดึงรอบแรกสูงกวายางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมชนิดอ่ืน ๆ แสดงดังรูปที่ 2(ง) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเขมาดําซ่ึง

เปนสารตัวเติมชนิดเสริมแรง (Donnet & Custodero, 2014; Boonstra, 1988) เม่ือผสมเขาไปในยางธรรมชาติสามารถเกิด

อันตรกิริยาระหวางโมเลกุลยางกับเขมาดําทั้งทางกายภาพและทางเคมี ทําใหสามารถสงผานแรงกระทําจากภายนอกไปสะสม

ในอนุภาคของเขมาดําได สงผลใหตองใชแรงดึงมากขึ้นเพื่อใหยางผิดรูปหรือยืดออกในระยะยืดที่เทากัน สวนยางธรรมชาติผสม

ซิลิกา ซ่ึงซิลิกาจัดเปนสารตัวเติมชนิดเสริมแรงเชนกัน แตเน่ืองจากบนพื้นผิวของซิลิกามีหมูไฮดรอกซิล หรือหมูไซลานอลอยูใน

ปริมาณมาก ทําใหมีความเปนขั้วสูง ซิลิกาจึงแตกตัวและผสมเขากับยางธรรมชาติซ่ึงไมมีขั้วไดยาก ยางธรรมชาติผสมซิลิกาจึงมี

คาความเคนในการดึงรอบแรกต่ํากวายางธรรมชาติที่ผสมเขมาดําเกรด N550 อยางไรก็ตาม ยางธรรมชาติผสมซิลิกายังคงมีคา

ความเคนในการดึงรอบแรกสูงกวายางธรรมชาติที่ผสมแคลเซียมคารบอเนต ซ่ึงแคลเซียมคารบอเนตเปนสารตัวเติมชนิดไม

เสริมแรงจนถึงเสริมแรงไดปานกลางขึ้นกับขนาดของอนุภาค (Leblanc, 2002; Brydson, 1988) สามารถเกิดอันตรกิริยา

ระหวางโมเลกุลยางกับสารตัวเติมเหลาน้ีไดนอย ทําใหไมสามารถสงผานแรงกระทําจากภายนอกไปสะสมในอนุภาคของสารตัว

เติมเหลาน้ี ทําใหใชแรงดึงนอยในการดึงใหยางเกิดการยืดออก นิยมใชเปนสารตัวเติมเพื่อชวยลดตนทุนในการผลิต และทําให

กระบวนการผลิตเปนไปไดโดยงาย เหมาะสําหรับผลิตภัณฑหรือชิ้นงานที่มีความยืดหยุน ผิดรูปไดงาย แตหากตองการ

ผลิตภัณฑหรือชิ้นงานที่รับแรงไดสูง ยืดตัวออกนอย ควรใชยางธรรมชาตทิี่ผสมสารตัวเติม 
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(ก) เขมาดํา N550     (ข) แคลเซียมคารบอเนต 
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(ค) ซิลิกา           (ง) รอบแรกของยางผสมสารตัวเติม 

ภาพที่ 2 ความเคนกับระยะยืดจากการยืด-หดอยางตอเน่ืองจํานวน 7 รอบ ของยางธรรมชาตทิี่ผสม (ก) เขมาดํา N550 

(ข) แคลเซียมคารบอเนต (ค) ซิลิกา และ (ง) รอบแรกของยางผสมสารตัวเติมในปริมาณ 40 phr 

 

ความเคนสูงสุดของยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมชนิดตาง ๆ ที่ถูกดึงใหยางยืดออก 300 เปอรเซ็นตในแตละรอบ

อยางตอเน่ืองจํานวน 7 รอบ แสดงดังภาพที่ 3(ก) พบวาเม่ือจํานวนรอบที่ดึงใหยางยืด-หดเพิ่มขึ้น ความเคนของยางธรรมชาติ

ผสมสารตัวเติมทุกชนิดมีคาลดลงตามจํานวนรอบที่เพิ่มขึ้น โดยในรอบที่สองคาความเคนจะลดลงหลังจากการดึงใหยางยืดออก 

300 เปอรเซ็นตในรอบแรกคอนขางมาก หลังจากน้ันในรอบตอ ๆ มา คาความเคนลดลงอีกเล็กนอย โดยยางธรรมชาติผสม

เขมาดําเกรด N550 มีคาความเคนสูงสุด สูงกวายางธรรมชาติผสมซิลิกา และแคลเซียมคารบอเนต ตามลําดับ การออนตัวหรือ

ลดลงของความเคนน้ี อาจเปนผลมาจากการดึงยางใหยืดออกในรอบแรก ทําใหเกิดการแตกหักของโซโมเลกุลยาง (bond 

rupture) หรือพันธะระหวางโมเลกุลที่ออนแอ (Blanchard & Parkinson, 1952; Bueche, 1960; Diani et al., 2006) การ

คลายการเก่ียวพัน (disentanglement) ของโซโมเลกุล (Hanson et al., 2005) หรือการจัดเรียงตัว (orientation) ของโซ

โมเลกุลยาว (Qi & Boyce, 2005) ดังน้ันการดึงใหยางยืดออกในรอบตอ ๆ มา จึงใชแรงดึงนอยลงหรือมีคาความเคนลดลง

น่ันเอง  

นอกจากน้ัน จะเห็นวายางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมตางชนิดกันในปริมาณ 40 phr มีการออนตัวของความเคนที่

แตกตางกัน อาจเปนผลเน่ืองมาจากการดึงใหยางตัวอยางยืดออก ทําใหสารตัวเติมแตละชนิดที่เติมลงไปมีการแตกหักของ

โครงสรางสารตัวเติม หรือการแตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคสารตัวเติม (Kraus et al., 1996; Mullins, 

1950) หรือการเล่ือนไถล (Molecules slipping) ของโมเลกุลยางกับอนุภาคของสารตัวเติม (Houwink, 1956; Hanson et 
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al., 2005) ที่แตกตางกัน สงผลใหคาความเคนลดต่ําลงตางกัน แสดงดังภาพที่ 3(ข) ซ่ึงพบวายางธรรมชาติผสมเขมาดํามีการ

ออนตัวหรือการลดลงของคาความเคนมากกวายางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมชนิดอ่ืน ๆ น้ันแสดงวาการดึงใหยางยืดออก 300 

เปอรเซ็นตอาจทําใหเกิดการแตกหักของโครงสรางเขมาดําหรือการแตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคเขมาดํา

หรือการเล่ือนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาคของเขมาดําดังกลาวแลวขางตน ซ่ึงโดยทั่วไปโครงสรางเขมาดําจะอยูในลักษณะ

ของแอกโกลเมอเรต (agglomerate) ซ่ึงประกอบดวยแอกกรีเกต (aggregate) ของเขมาดําที่ยึดกันอยูอยางหลวม ๆ สามารถ

แตกและถูกทําลายไดงายจากการยืดออกของยาง (Leblanc, 2002; Chandra et. al., 2017) ในทํานองเดียวกัน ซิลิกาซ่ึง

ปกติจะมีโครงสรางเปนกลุมกอน (clusters) ที่ยึดติดกันอยูดวยพันธะไฮโดรเจน ก็สามารถแตกและถูกทําลายไดเชนกัน แต

เกิดขึ้นไดยากกวาการแตกแอกโกลเมอเรตของเขมาดํา ตลอดจนอนุภาคซิลิกาไมมีอันตรกิริยากับโมเลกุลยางที่จะทําใหเกิดการ

แตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคซิลิกาหรือการเล่ือนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาคของซิลิกา จึงทําใหการ

ลดลงของความเคนที่นอยกวายางที่ผสมเขมาดําเกรด N550 ในขณะที่ยางธรรมชาติผสมแคลเซียมคารบอเนตมีการออนตัวของ

ความเคนนอยที่สุด อาจเปนเพราะสารตัวเติมชนิดน้ีไมมีโครงสรางที่จะเกิดการแตกหักได และมีอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลยาง

กับอนุภาคของสารตัวเติมนอย  
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   (ก) ความเคนสูงสุด    (ข) การออนตัวของความเคน 

ภาพที่ 3 (ก) ความเคนสูงสุด และ (ข) การออนตัวของความเคนจากการยืด-หดอยางตอเน่ืองจํานวน 7 รอบของยางธรรมชาติ

ที่ผสมสารตัวเติมในปริมาณ 40 phr 

 

ความเคนสูงสุดและการออนตัวของความเคนของยางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมปริมาณ 40 phr มีแนวโนมจะคงที่

หลังจากถูกดึงใหยืด-หดเปนรอบที่ 5 น่ันคือการใชผลิตภัณฑยางที่ผลิตจากยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมอาจจําเปนตองมีการ

ดึง-ยืดเพื่อเปนการปรับสภาพ (conditioning) กอนการใชงานจริงเพื่อใหผลิตภัณฑสามารถรับแรงกระทําไดตรงกับสมบัติที่

แทจริงของตัวผลิตภัณฑ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเหลาน้ี ยังสงผลใหยางผสมสารตัวเติมเกิดการคงรูปถาวร ไมสามารถคืนกลับสู

รูปรางเดิมไดอยางสมบูรณ ซ่ึงจะพิจารณาขนาดของการคงรูปถาวรน้ีตอไป 

วัสดุยางเม่ือถูกกระทําใหเกิดการผิดรูป หลังจากเอาแรงกระทําออกแลว ยางสามารถคืนตัวกลับสูรูปรางเดิมไดแต  

ไมสมบูรณ จะเกิดการคงรูปถาวรขึ้นบางสวน ภาพที่ 4 แสดงความเครียดคงรูปถาวรของยางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมชนิด

ตาง ๆ พบวาหลังจากดึงใหยืดออก 300 เปอรเซ็นตในรอบแรก ยางธรรมชาติผสมซิลิกาเปนสารตัวเติมมีการคงรูปถาวรมาก

ที่สุด น่ันคือมีความเครียดคงรูปถาวรประมาณ 36 เปอรเซ็นตและความเครียดคงรูปถาวรน้ีมีคาสูงขึ้นตามจํานวนรอบที่ถูก

กระทํา ในขณะที่ยางธรรมชาติผสมเขมาดําเกรด N550 และแคลเซียมคารบอเนต มีความเครียดคงรูปถาวรประมาณ 22 และ 

16 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และความเครียดคงรูปถาวรน้ีมีคาสูงขึ้นตามจํานวนรอบที่ถูกกระทําเชนเดียวกัน ซ่ึงอาจเปนผลมา

จากการแตกหักของโซโมเลกุลยางหรือพันธะระหวางโมเลกุลที่ออนแอ เกิดการคลายการเก่ียวพันของโซโมเลกุล หรือเกิดการ
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จัดเรียงตัวของโซโมเลกุลยาง การแตกหักของโครงสรางสารตัวเติม หรือการแตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาค

สารตัวเติม หรือการเล่ือนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาคของสารตัวเติมดังกลาวแลวกอนหนาน้ี 
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ภาพที่ 4 ความเครียดคงรูปถาวรในการหดกลับแตละรอบของยางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมในปริมาณ 40 phr 

 

เม่ือนํามาคํานวณพื้นที่ใตกราฟความสัมพันธระหวางความเคนกับระยะยืดของการดึงใหยางยืดออก (ขาขึ้น) และ

พื้นที่ใตกราฟของการหดตัวกลับ (ขาลง) แลวนํามาคํานวณพลังงานสูญหายตามสมการที่ (1) ไดผลแสดงดังภาพที่ 5(ก) ซ่ึงจะ

เห็นไดวายางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติมชนิดตาง ๆ มีลักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือการดึงใหยางยืดออก 300 เปอรเซ็นตใน

รอบแรกมีพลังงานสูญหายมากที่สุด แลวการดึงรอบถัดไปจะมีพลังงานสูญหายลดลง ซ่ึงพลังงานเหลาน้ีถูกใชไปในการแตกหัก

ของโครงสรางสารตัวเติมหรือการแตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคสารตัวเติม หรือการเล่ือนไถลของโมเลกุล

ยางกับอนุภาคของสารตัวเติมดังกลาวแลวขางตน โดยยางธรรมชาติที่ผสมเขมาดําเกรด N550 มีพลังงานสูญหายมากที่สุด 

รองลงมาเปนยางธรรมชาติผสมซิลิกา ในขณะที่ยางธรรมชาติที่ผสมแคลเซียมคารบอเนต มีพลังงานสูญหายนอยที่สุด ดังจะ

เห็นไดอยางชัดเจนจากพลังงานสูญหายรวมในการยืด-หดจํานวน 7 รอบ ในภาพที่ 5(ข) ยางธรรมชาติผสมเขมาดํามีพลังงาน

สูญหายสูงมากที่สุด ซ่ึงยางที่มีสมบัติดังกลาวน้ี เหมาะสําหรับประยุกตใชในผลิตภัณฑที่ตองการดูดซับพลังงาน 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

ผสมซิลิกามีคาสูงที่สุด สูงกวายางธรรมชาติผสมเขมาเกรด N550 และแคลเซียมคารบอเนต ตามลําดับ โดยเม่ือจํานวนรอบ

ของการถูกกระทําอยางตอเน่ืองเพิ่มขึ้น ความเครียดคงรูปถาวรของยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมทุกชนิดมีคาสูงขึ้นตามไปดวย 

ในขณะที่การออนตัวของความเคน และพลังงานสูญหายมีคาลดต่ําลง 

 

5. ขอเสนอแนะ  
 

ผลการวิจัยที่ไดเก่ียวกับสมบัติดานการออนตัวของความเคน และพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติผสมสารตัวเติม

ชนิดตาง ๆ น้ี สามารถนําไปประยุกตใชในการออกแบบผลิตภัณฑยางทางวิศวกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑยางที่ไดรับแรง

กระทําอยางตอเน่ือง หรือผลิตภัณฑที่ตองรับแรงกระทําซํ้า ๆ ในขณะใชงาน เชน ยางลอรถ ยางรองคอสะพาน ยางรองแทน

เครื่อง และยางรองอาคาร ซ่ึงอาจตองทําการวิจัยตอไปในกรณีของยางธรรมชาติผสมซิลิกาที่ใชสารคูควบไซเลนและผลของ

ปริมาณของสารตัวเติม   
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บทคัดยอ 

 

ระบบแกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรท  ที่เจือดวยไอออนของดิสโพรเซียมออกไซด ถูกเตรียมขึ้นจากองคประกอบ 

10ZnO-30BaO-30B2O3-(30-x)TeO2 - xRE เม่ือ (RE = Dy2O3) โดยที่ x = 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 1.50 

เปอรเซ็นตโมล ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยน้ีทําการศึกษาโครงสรางการ

เล้ียวเบนของรังสีเอ็กซ (XRD) ฟูเรียรทรานฟอรมอินฟราเรดและแถบชองวางพลังงานของระบบแกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรท 

พบวารูปแบบการล้ียวเบนของรังสีเอ็กซของแกวตัวอยางน้ีเปนโครงสรางอสัณฐาน ผลการศึกษาผลของฟูเรียรทรานฟอรม

ชี้ใหเห็นระบบแกวน้ีเกิดจากการส่ันของโมเลกุลในโครงสราง TeO3 BO3 BO4 และ BO ผลการศึกษาแถบพลังงานชองวางของ

พลังงานพบวามีแถบชองวางของพลังงานลดลงตามความเขมของดิสโพรเซียมออกไซด 

 

คําสําคัญ: แกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรท  ดิสโพรเซียมออกไซด  การเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซ  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

ส่ิงกอสรางที่สําคัญ อาทิ นํามาตกแตงอุโบสถ แตในปจจุบันแกวเขามามีบทบาทสําคัญในวงการเครื่องประดับและของตกแตง 

ซ่ึงแกวเปนสารเซรามิกที่โปรงใส มีความแข็งแรงสูง และทนตอการกัดกรอนในสภาวะแวดลอมตาง ๆ แตแกวยังสามารถนํามา

ทําเปนสวนประกอบของอุปกรณตาง ๆ ที่ทันสมัย (สาธิต หอมหวล, 2549) ดังน้ัน จึงทําใหแกวเปนวัสดุที่นิยมในงานดานตาง ๆ 

เชน งานกอสรางและกระจกของยานพาหนะตาง ๆ หลอดสุญญากาศและหลอดไฟฟา งานทางดานอุตสาหกรรมไฟฟา และ

เครื่องมือเครื่องแกวตาง ๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรมเคมี เปนตน (ณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ, 2549: 38) 

แกวบอโรเทลลูไรท  (Borotellrurite glasses) เปนแกววัสดุใหมเปนวัสดุที่มีความนาสนใจ มีความเสถียรที่

อุณหภูมิหอง มีคุณสมบัติทางความรอน ทางแสง และทางไฟฟาไดดี มีคาดัชนีหักเหสูง (≥2) มีจุดหลอมเหลวที่ต่ํา (800 องศา

เซลเซียส) และคาคงที่ไดอิเล็กทริกคอนขางสูง อีกทั้งมีคาพลังงานโฟตอนที่ต่ํา (700-800 cm-1) เม่ือเปรียบเทียบกับโฮสตแกว

ชนิดซิลิเกต และฟอสเฟต จึงนิยมนํามาใชงานดานอุปกรณทางแสง เลเซอร อุปกรณขยายสัญญาณ และระบบโทรคมนาคม

เปนตน (Tanko et al., 2016: 7) 

ซิงคออกไซด (Zinc oxide) เปนสวนประกอบหน่ึงที่สําคัญในการฟอรมตัวเปนแกว และเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา

แกวที่มีซิงคออกไซดเปนองคประกอบจะทําใหแกวมีจุดหลอมเหลวต่ํา ซ่ึงงายตอการหลอมแกวในหองปฏิบัติการ มีคาดัชนีหัก

เหสูง มีสมบัติทางกายภาพที่ดี สมบัติทางเคมีที่ดี และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดี เน่ืองจากเม่ือเติมซิงคออกไซดลงในแกว

แลวจะชวยลดสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเชิงความรอน นิยมนํามาใชงานทางการคาเน่ืองจากเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพราะ

สามารถนํามาใชแทนตะก่ัวได อีกทั้งนิยมนํามาใชในงานดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวัสดุเซรามิก เปนตน (Zhao et al., 

2015: 303) 

แบเรียมออกไซด (Barium oxide) เปนวัสดุที่มีความนาสนใจ มีลักษณะทางโครงสรางทางแสงและทางคุณสมบัติ

ทางไฟฟาที่ดี อีกทั้งมีเสถียรภาพทางเคมีคอนขางสูง คือไมทําปฏิกิริยากับสารเคมีชนิดอ่ืน ๆ มีจุดหลอดเหลวต่ํา มีสภาพ

ตานทานและสภาพนําไฟฟาที่เหมาะสม นอกจากน้ีแกวแบเรียมยังสามารถใชแทนตะก่ัวได อีกทั่งยังมีความสามารถในการ

กําบังรังสีตาง ๆไดดี และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เน่ืองจากไอระเหยของแบเรียมไมเปนพิษเหมือนกับตะก่ัว สวนมากแบเรียม

ออกไซดที่เติมลงไปในแกวจะนํามาใชงานทางดานนิวเคลียร และดานรังสี ซ่ึงมีคาความหนาแนนสูง (Abdelghany et al., 

2015: 39) (Swapna et al., 2014: 180) 

ดิสโพรเซียมออกไซด (Dysprosium oxide) เปนหน่ึงในไอออนที่นิยมที่นิยมนํามาศึกษาเน่ืองจากมีคุณสมบัติทาง

แสงที่ดี คือ มีการเปลงแสงในชวง Vis และชวง NIR โดยสามารถนําไปประยุกตใชงานทางดานแสงตาง ๆ เชน จอแสดงผล 

และเลเซอรทางแสง ไอออนของ Dy3+ มีการเปลงแสงของสัญญาณที่เขมสูงสุด ที่ชวงความยาวคล่ืน 480 นาโนเมตร (แสงสีนํ้า

เงิน)  และชวงความยามคล่ืน 575 นาโนเมตร (แสงสีเหลือง)  โดยผลรวมของแสงสีนํ้าเงินและสีเหลืองจะใหแสงสีขาว ซ่ึงแสงสี

ขาวน้ีไดรับความนิยมในชวงการเปลงแสงชวง VUV/UV และ NIR โดยปรากฏการณการแปลงแสงของ Dy3+ มีการศึกษาทั้งใน

ผลึกและแกว มีความตองการผลิตเปน LED ชนิดแสงขาวเพื่อพัฒนามาแทนการใชงานฟลอดไฟฟลูออเรสเซนตแบบเดิม 

เน่ืองจากมีขอดีในเรื่องของพลังงานและคุณประโยชนตอส่ิงแวดลอม (Jayasankar et al., 2004: 22) 

จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนน้ันทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาโครงสรางของแกวบอโรเทลลูไรทที่เจือดวย

ดิสโพรเซียมออกไซดที่มีความเขมขน เม่ือ 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 (เม่ือ x คือ 0.00, 0.05, 0.10, 

0.50, 1.00 และ 1.50 เปอรเซ็นตโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt 

Quenching Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังน้ี คือ ZnO BaO B2O3 TeO2 และ Dy2O3 ตอมาทําการบดสารเคมี

ทั้งหมดใหเขากันจนเปนเน้ือเดียวกันดวยโกรงบดสาร จากน้ันบรรจุในเบาหลอมอะลูมินา จากน้ันนําเขาเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ

ที่อุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 1.5 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการ

เตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปขัดและตัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะหการเล้ียวเบนของรังสี

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  

 

ผลจากการศึกษาโครงสรางอสัณฐานของแกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยความเขมขนของ Dy2O3 ที่

แตกตางกัน ตั้งแต 0.00 ถึง 1.50 เปอรเซ็นตโมล สามารถวิเคราะหไดจากเครื่องเอกซเรย ดิฟเฟรคชั่น โดยใชเงื่อนไขการ

วิเคราะหคือ หลอดรังสีเอ็กซที่มีเปาเปน ทองแดง (Cu) ใชความตางศักย 40 กิโลโวลต กระแส 30 มิลลิแอมแปร ดวยมุม 10 

ถึง 80 องศา อัตราการเปล่ียนมุมเปน 5 องศาตอนาที พบวารูปแบบการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซของแกวตัวอยางน้ีไมปรากฏพีค 

ซ่ึงเปนการยืนยันวาแกวไมมีโครงผลึกหรือมีโครงสรางแบบอสัณฐาน (amorphous) ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ (X-ray diffraction pattern) ของแกว 10ZnO-30BaO-30B2O3-(30-x)TeO2  

ที่เจือดวย Dy2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมอินฟราเรดของแกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรท  ที่เจือดวยความเขมขนของ Dy2O3 ที่

แตกตางกัน ดังแสดงในภาพที่ 2 พบวาชวงความถี่ของเลขคล่ืน 3,484 cm-1   แสดงการส่ันของพันธะยืดหรือหด (stretching 

vibration) ของกลุม OH ที่ชวงความถี่ของเลขคล่ืน 2,929 cm-1  แสดงการส่ันของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) ของ

กลุม OH และชวงความถี่ของเลขคล่ืน 2,080 ถึง 2,287 ส่ันของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) ของกลุม  OH จากกราฟ
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สเปกตรัมอินฟราเรดบอกถึงความสัมพันธระหวางคาการสงผานและความถี่ของเลขคล่ืน ซ่ึงพบพีคการสงผานอยูในยาน 2,287 

2,080 1,646 1,326 858 และ 676 cm-1 จากการวิเคราะหที่ความถี่ของเลขคล่ืน 1,646 cm-1 พบการส่ันของพันธะยืดหรือ

หด (stretching vibration) ของบอเรต ที่ความถี่ของเลขคล่ืน 1,326 cm-1 พบพันธะยืดหรือหด (stretching) ของ B-O ใน

โครงสราง BO3 ที่ความถี่ของเลขคล่ืน 858 cm-1   พบการส่ันของพันธะยืดหรือหด (stretching vibration) ของ B-O ใน

โครงสราง BO4  และที่ความถี่ของเลขคล่ืน 676 พบการส่ันของพันธะยืดหรือหดแบบสมมาตร (Symmetrical stretching 

vibration)  ของ Te-O ในโครงสราง TeO3 สามารถอธิบายไดชัดเจนดังแสดงในตารางที่ 1  (Maheshvaran et al., 2011: 

2746) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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              การส่ันของพันธะยืดหรือหดแบบสมมาตร (Symmetrical stretching vibration)   

                        ของ Te-O ในโครงสราง TeO3 

  858   การส่ันของพันธะยืดหรือหด (stretching vibration) ของ B-O ในโครงสราง BO4 

   1326   พันธะยืดหรือหด (stretching) ของ B-O ในโครงสราง BO3  

   1646   การส่ันของพันธะยืดหรือหด (stretching vibration) ของบอเรต 

2080-2287  การส่ันของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) ของกลุม OH 

2929   การส่ันของพันธะแบบงอ (Bending vibrations) ของกลุม OH 

    3484   การส่ันของพันธะยืดหรือหด (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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 พบวารูปแบบการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซของแกวตัวอยางน้ี

ไมปรากฎพีคความเขม ซ่ึงเปนการยืนยันวาแกวไมมีโครงผลึกหรือมีโครงสรางแบบ อสัณฐาน (amorphous)  ผลการศึกษาผล

ของฟูเรียรทรานฟอรมของระบบแกวน้ีเกิดจากการส่ันของโมเลกุลในโครงสราง TeO3 BO3 BO4 และ BO ในชวงความยาม

คล่ืน 4000-800 นาโนเมตรและ จากผลการวิเคราะหหาคาแถบพลังงานชองวางของพลังงานพบวามีแถบชองวางของพลังงาน

ลดลงตามความเขมของ Dy2O3 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 

ผูวิจัยขอขอบคุณ ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่

อํานวยความสะดวกและใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย และ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สําหรับการรวมมือและการสนับสนุนงานวิจัยน้ีเปนอยางด ี  
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Study Properties of Zinc Barium Borate Glasses Doped with Eu2O3 
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บทคัดยอ 

 

ระบบแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยไอออนของยูโรเพียมถูกเตรียมขึ้นจากองคประกอบ (60-x)B2O3 - 10ZnO - 

30BaO - xRE (เม่ือ RE = Eu2O3) โดยที่ 0.5 ≤ X ≤ 2.5 (เปอรเซ็นตโมล ของ Eu2O3) ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูง

และปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยน้ีทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และการเปลงแสงของระบบแกวซิงค

แบเรียมบอเรต พบวา ความหนาแนนของระบบแกวและปริมาตรเชิงโมลมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของยูโรเพียม

ออกไซด นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Eu3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคแบเรียมบอเรตจากการกระตุนดวย

ความยาวคล่ืน 613 นาโนเมตร พบวา เกิดการทรานซิชันของระดับพลังงาน 5 ตําแหนงของความยาวคล่ืน 

 

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 

 

แกวเปนของแข็งทีอุ่ณหภูมิหองที่มีรูปลักษณะอยูตัวและเปนเน้ือเดียวกัน นอกจากน้ี แกวยังเปนวัสดุโปรงใสที่มีความ

แข็งแรงและทนทานตอการกัดกรอนในสภาพแวดลอมตาง ๆ ดังน้ัน แกวจึงมีการประยุกตใชงานอยางหลากหลาย เชน งาน

กอสรางและกระจกของยานพาหนะตาง ๆ หลอดสุญญากาศและหลอดไฟฟา งานทางดานอุตสาหกรรมไฟฟา และเครื่องมือ

เครื่องแกวตาง ๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรมเคมี เปนตน (ณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ, 2549: 38) แกวน้ันมีหลายชนิดโดยแตละชนิดจะ

มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกตางกันทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน แกวบอเรต (Borate glasses) เปนแกวชนิดหน่ึงที่ไดรับ

ความนิยมเปนอยางมากดานวัสดุปองกันรังสี เน่ืองจากมีคาเลขอะตอมยังผลใกลเคียงกับเน้ือเยื่อของมนุษย อีกทั้งยังนํามาใชงาน

ในดานอุปกรณทางแสง เน่ืองจากมีจุดหลอมเหลวที่ต่ํา มีความหนืดสูง มีคาดัชนีหักเหสูง สงผานแสงไดดี ไมทําปฏิกิริยากับสาร

อ่ืนไดงาย และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดี (Varshnaya et al., 1994) โดยแกวชนิดน้ีมีความแข็งแรงของพันธะสูงดวยเหตุ

เพราะโครงสรางของบอเรตประกอบดวยอะตอมของโบรอน (B3+) กับอะตอมของออกซิเจนที่ยึดเหน่ียวกันดวยพันธะโควาเลนซ 

ที่มีสูตรทางเคมี คือ BO3 จับกันเปนลักษณะสามเหล่ียมอยูที่มุมของแตละพันธะในโครงสรางแบบสุม (Yawale et al., 2000: 

150) 

 การหลอมแกวน้ันจําเปนตองใสสารประกอบอ่ืน ๆ ลงไปเพื่อใหไดคุณสมบัติตามที่ตองการ โดยการเลือก

สารประกอบที่จะใสลงไปน้ันขึ้นอยูกับเงื่อนไขการหลอมแกวและคุณสมบัติของแกวที่จะนําที่ใช ซิงคออกไซด (Zinc oxide) 

เปนสารประกอบหน่ึงที่สําคัญในการฟอรมตัวเปนแกว เน่ืองจากแกวที่มีซิงคออกไซดมีแกวมีจุดหลอมเหลวต่ําทําใหงายตอการ

หลอมแกวในหองปฏิบัติการ มีคาดัชนีหักเหสูง มีสมบัติทางกายภาพที่ดี สมบัติทางเคมีที่ดี และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดี 

และชวยลดสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเชิงความรอน (Zhao et al., 2015: 303)  

แบเรียมออกไซด (Barium oxide)  ซ่ึงเปนสารประกอบที่มีผลตอคุณสมบัติทางแสงและทางคุณสมบัติทางไฟฟา 

กลาวคือ เม่ือใสแบเรียมออกไซดแลวจะทําใหแกวมีดัชนีหักเหและนําไฟฟาดีขึ้น อีกทั้งยังมีเสถียรภาพทางเคมีคอนขางสูง มีจุด

หลอดเหลวต่ํา มีสภาพตานทานและสภาพนําไฟฟาที่เหมาะสมกับการหลอมแกว นอกจากน้ีแกวแบเรียมยังสามารถใชแทน

ตะก่ัวได อีกทั่งยังมีความสามารถในการกําบังรังสีตาง ๆไดดี และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เน่ืองจากไอระเหยของแบเรียมไมเปน

พิษเหมือนกับตะก่ัว สวนมากแบเรียมออกไซดที่เติมลงไปในแกวจะนํามาใชงานทางดานนิวเคลียร และดานรังสี ซ่ึงมีคาความ

หนาแนนสูง (Abdelghany et al., 2015: 39) (Swapna et al., 2014: 180) 

ยูโรเพียมออกไซดเปนออกไซด (Europium Oxide) เปนสารประกอบของธาตุหายาก (Rear earth) ชนิดหน่ึงที่นิยม

นํามาเปนองคประกอบของแกวรวมกับสารประกอบออกไซดอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีคุณสมบัติทางแสงแบบไมเชิงเสน (Optical 

non-linearity) จึงทําใหสามารถประยุกตใชงานไดอยางหลากหลายโดยเฉพาะงานดานการส่ือสาร ยูโรเพียมออกไซดมีความ

หนาแนนสัมพัทธประมาณ 7.42 สามารถละลายในนํ้าและในกรด ดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดและนํ้าทั้งยังมีคุณสมบัติเปน

สารเรืองแสงสีแดงอีกดวย (Azeem et al., 2009: 536) 

จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนน้ันทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานตาง ๆ ของแกวซิงคแบเรียม

บอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซดที่มีความเขมขน เม่ือ (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 

และการลูมิเนสเซนซของแสง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแกวที่มีประโยชนตอไป 

 

2. วิธีการทดลอง 

 

แกวซิงคแบเรียมบอเรต สูตร (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO-xEu2O3 (เม่ือ x คือ 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 

เปอรเซ็นตโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt Quenching 
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Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังน้ี คือ ZnO H3BO3 BaCO3 และ Eu2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดใหเขากัน

จนเปนเน้ือเดียวกันดวยโกรงบดสาร จากน้ันบรรจุในเบาหลอมอะลูมินา จากน้ันนําเขาเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 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) การวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence 

Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent Technologies) 

 

3. ผลการวิจัย  

 

ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ 

Eu2O3 ที่แตกตางกัน ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่มปริมาณความเขมขนของ 

Eu2O3 ซ่ึงจากความสัมพันธน้ีแสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนของแกวตัวอยาง 

โดยคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 3.2237  0.0000 ถึง 3.3114  0.0067 g/cm3 ดังแสดงในภาพที่  1  และคาปริมาตร

เชิงโมลแสดงในภาพที่ 2 เม่ือเจือปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 0.5 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล คาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาสูงขึ้น

โดยคาปริมาตรเชิงโมลมีคาอยูระหวาง 30.1888 ถึง 31.0942 cm3/mol ทั้งน้ี พบปรากฏการณที่ออกซิเจนไมเปนสะพาน

เชื่อม (NBO)  
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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 สเปกตรัมการกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืน 300 ถึง 550 นาโนเมตร แสดงดังภาพ

ที่ 3 พบวา เกิดพีคความเขมของสเปกตรัมขึ้นหลายพีคทั้งที่ระบุไดชัดเจนและไมสามารถระบุไดชัดเจน ในสวนพีคที่สามารถ

ระบุไดชัดเจนและเปนตําแหนงการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิชันของระดับพลังงานที่ตําแหนงมีคาความยาวคล่ืนที่ 362 

(7F0 
5D4), 382 (7F0 

5L7), 393 (7F0 
5L6), 414 (7F0 

5D3), 464 (7F0 
5D2) และ 531 (7F0 

5D1)  นาโนเมตร 

โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 613 นาโนเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Eu2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 
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ผลการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยความเขมขนของ Eu2O3 ที่แตกตางกัน 

ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืน 550 ถึง 750  นาโนเมตร ความยาว

คล่ืนที่ใชกระตุน เทากับ 393 นาโนเมตร แสดงดังภาพที่  4 พบวา สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 5 พีค 

โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 578 นาโนเมตร (5D0  7F0) , 590 นาโนเมตร (5D0  7F1), 613 นาโนเมตร            

(5D0  7F2), 651 นาโนเมตร (5D0  7F3) และ 689 นาโนเมตร (5D0  7F5) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของ

สัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน 613 นาโนเมตร (5D0  7F2) พบวาการ quenching ของระบบแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่

ปริมาณความเขมขนที่ 2.0 เปอรเซ็นตโมล มีประสิทธิภาพการเปลงแสงไดดีกวาการเจือดวยความเขมขนอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว (60-x)B2O3-10ZnO-30BaO ที่เจือดวย Eu2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

  

จาการศึกษาแกวซิงคแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด พบวา คาความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลมีคา

เพิ่มขึ้นเม่ือเพิ่มปริมาณความเขมขนของ 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 โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน (7F0) 578 นาโนเมตร (7F1) 590 นาโนเมตร (7F2) 613 นาโนเมตร (7F3) 

651 นาโนเมตร และ(7F5)  699 นาโนเมตร สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน (7F2) 

613 นาโนเมตร   

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 

ผูวิจัยขอขอบคุณ ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม             

ที่อํานวยความสะดวกและใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย และ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สําหรับการรวมมือและการสนับสนุนงานวิจัยน้ีเปนอยางด ี  
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บทคัดยอ  

 

ระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ

ซาแมเรียมออกไซด ตั้งแต 0.0, 0.05, 0.1, 0.5, 1 และ 1.5 เปอรเซ็นตโมล จากสูตร (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO - 

5Bi2O3 - XSm2O3 ดวยเทคนิคการหลอมที่สูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยน้ีทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ 

และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรท พบวาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล มีผลที ่ไมเปน

แนวโนม กลาวคือ การเจือดวย Sm2O3 ลงไปในแกวชนิดน้ีไมสงผลตอคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล ซ่ึงคาความ

หนาแนนอยูระหวาง 3.4187 ± 0.0012 ถึง 3.3215 ± 0.0022 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และคาปริมาตรเชิงโมลอยูระหวาง 

37.49691 ถึง 39.31766 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Sm3+ ที่เจือในระบบ

แกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรท จากการกระตุนดวยความยาวคล่ืน 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 แกวจึงเปนวัสดุประเภทหน่ึงที่ถูกนํามาใชงานอยางแพรหลาย เชน งานกอสราง (Construction) บรรจุภัณฑ 

(Container) เครื่องประดับตกแตง (Ornaments and figurines) อุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส (Electronic and electrical 

glass) อุปกรณที่ใชงานทางแสง (Optical glass) ใชเปนวัสดุกําบังรังสี (Radiation shielding materials) เปนตน  

แกว มาจากภาษาอังกฤษวา "Glass" เปนวัตถุโปรงใส เน้ือใสสะอาด มีความเปนมันแวววาวสุกใส แกวเปน

สารประกอบของซิลิกากับสารโลหะออกไซดมีลักษณะโปรงตาและมีความเปราะในตัวเอง ตาม ASTM (American society 

for testing and materials) กลาววา แกว คือ วัสดุที่เปนสารอนินทรียตาง ๆ มาเผาใหถึงจุดละลายที่อุณหภูมิสูง และเม่ือ

เวลาเย็นตัวลงมาจะกลายเปนของแข็งโดยไมตกผลึก เน่ืองจากแกวเปนวัสดุอสัณฐาน (Amorphous materials) [1] 

แกวเทลลูไรท (Tellurite) แกวชนิดน้ีมีความเสถียรที่อุณหภูมิหองมีคุณสมบัติทางความรอน ทางแสง และทางไฟฟา

ไดดี มีคาดัชนีหักเหสูงและคาคงที่ไดอิเล็กทริกคอนขางสูง อีกทั้งมีคาพลังงานโฟตอนที่ต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับแกวชนิดซิลิเกต 

และฟอสเฟตคาดัชนีหักเหสามารถนํามาใชประโยชนในดานอุปกรณทางแสง เลเซอร อุปกรณขยายสัญญาณและระบบ

โทรคมนาคม เพราะมีคุณสมบัติเปน nonlinear optics หรือเรียกวา nonlinear materials กลาวคือเม่ือใหแสงที่มีความยาว

คล่ืนหน่ึงผานแกวเหลาน้ี แสงที่ผานออกมาจะมีความยาวคล่ืนเปล่ียนไปจากเดิมและพลังงานโฟนอนมีความสําคัญใน         

การปรับปรุงและพัฒนาคาการสงผานแสงในชวงวิซิเบิลถึงอินฟราเรด(มีคาสูงไดถึง 6 ไมโครเมตร) และอัตราการสลายตัวของ      

มัลติโฟนอนที่เจือดวยกลุมไอออนของธาตุหายากจะมีคาต่ํากวาแกวชนิดซิลิเกตและฟอสเฟต ปจจุบันน้ีแกวเทลลูไรทสามารถ

เปนคูแขงที่สําคัญในการทําอุปกรณสงผานแสงในชวงอินฟราเรด โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการใชงานที่มีศักยภาพในชวง  

ความยาวคล่ืนที่สามารถสงขอมูลหลาย ๆ ตัวไปในสายเดียวกันของระบบการส่ือสารขอมูลสารสนเทศ [2]  

ซิงคออกไซด (Zinc Oxide) สามารถประยุกตใชงานไดหลายอยาง เชน อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส วัสดุเปลงแสง 

ไดโอด เลเซอร ซ่ึงจะเปลงแสงออกมาในชวงวิซิเบิล  และมีแถบพลังงานกวางการเติมซิงคออกไซดในแกวไดรับความสนใจ

เน่ืองจากสามารถประยุกตใชงานทางดานผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  จอพลาสมา  เน่ืองจากมีคุณภาพสูง  ซิงคออกไซดไดรับ

การยอมรับในการใชเปนตัวเลือกสําหรับผลิตจอโทรทัศนและจอคอมพิวเตอร  จากรายงานวิจัย  พบวา  ซิงคออกไซดที่เติมลง

ไปในโครงสรางแกวจะเขาไปทําหนาที่เปนโครงรางตาขายเชื่อมพันธะกับออกซิเจนและปรับปรุงคุณสมบัติทางแสงของแกว [3] 

บิสมัทออกไซด (Bismuth Oxide) เม่ือมีการหลอมเหลวไมสามารถเชื่อมโยงเปนโครงขายแกวได เน่ืองจากมีไอออน

ของบิสมัท (Bi3+) ทําใหเกิดสนามไฟฟาภายใน สงผลใหโมเลกุลของบิสมัทออกไซดทําหนาที่เปนตัวประสานแทรกในเน้ือแกว 

ซ่ึงคุณสมบัติของแกวจะเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับออกไซดของโลหะหนักที่เปนองคประกอบของสูตรแกว  เชน แกวที่มีการเติม 

Bi2O3 มีความหนาแนนสูง ดัชนีหักเหแสงสูง และมีเสถียรภาพทางเคมีและกายภาพสูง ทําใหสามารถนําไปใชงานไดอยาง

กวางขวาง เชน ทําเปนแกวเซรามิกซ (Glass ceramics) ขึ้นสําหรับอุปกรณแสงและอิเล็กทรอนิกส (Layer for optical and 

electronic devices) เซ็นเซอรเชิงความรอน และเชิงกล (Thermal and mechanical sensors) และหนาที่การสะทอนแสง 

(Reflecting windows) เปนตนนอกจากน้ีแกวที่มีคุณสมบัติพิเศษชนิดอ่ืน ที่เกิดจากการเติมวัตถุดิบอ่ืน ๆ ลงไป เพื่อชวยใน

การปรับปรุงคุณสมบัติของแกวเชน แกวคริสตัลที่เกิดจากการเตรียมตะก่ัวและกลายเปนสารประกอบออกไซด (PbO)          

ในเน้ือของแกวเพื่อทําใหแกวหนักขึ้น เน้ือแกวยืดหยุนและแวววาว แตตะก่ัวมีความเปนพิษจึงมีการเติมออกไซดของแบเรียม

และสังกะสี (BaO, ZnO ) เพื่อหลีกเล่ียงการใชออกไซดของตะก่ัวสําหรับการใชงานทางดานกําบังรังสี [4] 

กรดบอริก (Boric acid) ถูกใชเปนสวนผสมหลักทําหนาที่เปนโครงขายแกว (Glass former) ที่สําคัญนอกเหนือจาก

แกวซิลิกาและแกวฟอสเฟส โดยยึดกันดวยพันธะโควาเลนต ทําใหคุณสมบัติทางเคมีกายภาพนาสนใจ เน่ืองจากมีการจับตัวกัน

ของอะตอมโบรอนกับอะตอมออกซิเจนที่มีรูปแบบตางตางกันสงผลใหแกวมีโครงสรางที่หลากหลาย แกวบอเรทเม่ือถูก

หลอมเหลวจะมีความหนืดสูงและมีแนวโนมการกอตัวที่เปนลักษณะผลึกในเน้ือแกว นอกจากน้ีแกวบอเรทที่มีสัดสวนของ
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องคประกอบตาง ๆ มีความสําคัญเปนพิเศษ เน่ืองจากมีคุณสมัติในการตอบสนองตอแสงทั้งที่เปนเชิงเสนและไมเชิงเสน จึง    

ทําใหเหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชงานทางดานทัศนศาสตร [5,6] 

ซาแมเรียมออกไซด (Samarium Oxide) ซาแมเรียมเปนธาตุหายาก ลักษณะเปนสีเงินมันวาว ซาแมเรียมมีความเสถียร

ในอากาศ และติดไฟไดเองที่อุณหภูมิ เปนธาตุที่นิยมใชประโยชนในดานอุปกรณทางแสง เชน ใชเปนตัวกรองของกระจก optical 

(Optical glass filters) เน่ืองจากมีคา thermal neutron absorption cross section สูงมาก (5600 barns) จึงใชเปนแทง

ควบคุม (control rod) ในเตาปฏิกรณนิวเคลียร ซาแมเรียมออกไซด (Sm2O3) ใชเปนตัวเรงสําหรับปฏิกิริยาบางประเภท เชน 

ปฏิกิริยาดีไฮเดรชันของ ไพรมารีอัลกอฮอลเปนอัลดีไฮดและคีโตน เปนตน นอกจากน้ีแลวบางสารประกอบของซาแมเรียมอาจ

ใชเปน phosphor activators และ thermionic emitters เปนตน [7] 

จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนน้ันทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติตาง ๆ ของแกวซิงคบิสมัทบอโร

เทลลูไรท ที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซดที่มีความเขมขน เม่ือ (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 โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของซาแมเรียม

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 ดังน้ี คือ ZnO, Bi2O3, TeO2, H3BO3 และ Sm2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดใหเขากันจนเปนเน้ือ

เดียวกันดวยโกรงบดสาร จากน้ันคํานวณสารเคมีที่ใชในการหลอมแกวเปน 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  
 

ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวย Sm2O3             

ที่แตกตางกัน ตั้งแต 0.0 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล มีผลที่ไมเปนแนวโนม กลาวคือ 

การเจือดวย Sm2O3 ลงไปในแกวชนิดน้ีไมสงผลตอคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล ซ่ึงคาความหนาแนนอยูระหวาง

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

การเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของซาแมเรียมออกไซด โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 ตั้งแต 

0.0 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืนแสดงดังภาพที่ 3 พบวาสังเกตเห็นสเปกตรัม 

ไดอยางชัดเจนทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสง                  

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 

โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 แตกตางกัน 

 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด  โดยทําการ

เปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของ Sm2O3  ตั้งแต 0.0 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสงถูก

บันทึกในชวงความยาวคล่ืน 404 ถึง 800 นาโนเมตร ความยาวคล่ืนที่ใชกระตุน คือ 404 นาโนเมตร แหลงกําเนิดของแสง คือ 

หลอดไฟแฟลช (Xenon Flash Lamp) แสดงดังภาพที่ 4 จากภาพพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 

4 พีค ในชวง VIS ถึง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 563 นาโนเมตร (6H5/2) 600 นาโนเมตร (6H7/2) 645 นาโนเมตร 

(6H9/2) และ706 นาโนเมตร (6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่ มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน               

600 นาโนเมตร (6H7/2) โดยสอดคลองกับภาพแบบระดับพลังงานของ Sm3+ ดังแสดงในภาพที่ 5 จากภาพจะแสดงไดอะแกรม

ของระดับพลังงานไอออน Sm3+ ที่ถูกกระตุนแสง เปลงแสง และการปลอยพลังงานในภาพของความรอน (Nonradiative) 

เม่ือไอออนของ Sm3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตาง ๆ จะเกิดการเปล่ียนระดับพลังงานจากชั้น 4G5/2 ไปยังสถานะอ่ืน ๆ 
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ภาพที่ 4 สเปกตราการเปลงแสงของแกว (45-X) TeO2 - 30B2O3 - 15ZnO - 5Bi2O3 - XSm2O3 

โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 แตกตางกัน 
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ภาพที่ 5 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Sm

3+
 

 

4. บทสรุป 
 

จาการศึกษาแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขน

ของซาแมเรียมออกไซด โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ 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 ลงไปในแกวชนิดน้ีไมสงผลตอคาความหนาแนน และคาปริมาตรเชิงโมล 

ผลสเปกตรัมการกระตุนแสงปรากฏทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของ

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 โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 563 นาโนเมตร (6H5/2) 

600 นาโนเมตร (6H7/2) 645 นาโนเมตร (6H9/2) และ706 นาโนเมตร (6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณ

สูงสุดอยูที่ความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร (6H7/2)  
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สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคบสิมัทบอโรเทลลูไรท  

ที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด 

Optical and Luminescence Properties of Zinc Bismuth  

Boro-tellurite Glasses Doped with Dysprosium Oxide 
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บทคัดยอ  

  

ระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ

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 งานวิจัยน้ีทําการศึกษาคุณสมบัติ

ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรท พบวา เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาว

คล่ืน 200 ถึง 2,500 นาโนเมตร ของแกวระบบน้ี พบวา คาความเขมของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขน

ของดิสโพรเซียมออกไซด นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Dy3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลู

ไรท จากการกระตุนดวยความยาวคล่ืน 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) แกวชนิดน้ีมีความเสถียรที่อุณหภูมิหองมีคุณสมบัติทางความรอน ทางแสง และทางไฟฟา

ไดดี มีคาดัชนีหักเหสูงและคาคงที่ ไดอิเล็กทริกคอนขางสูง อีกทั้งมีคาพลังงานโฟตอนที่ต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับแกวชนิดซิลิเกต 

และฟอสเฟต คาดัชนีหักเหสามารถนํามาใชประโยชนในดานอุปกรณทางแสง เลเซอร อุปกรณขยายสัญญาณและระบบ

โทรคมนาคม เพราะมีคุณสมบัติเปน nonlinear optics หรือเรียกวา nonlinear materials กลาวคือเม่ือใหแสงที่มีความยาว

คล่ืนหน่ึงผานแกวเหลาน้ี แสงที่ผานออกมาจะมีความยาวคล่ืนเปล่ียนไปจากเดิมและพลังงานโฟนอนมีความสําคัญในการ

ปรับปรุงและพัฒนาคาการสงผานแสงในชวงวิซิเบิลถึงอินฟราเรด (มีคาสูงไดถึง 6 ไมโครเมตร) และอัตราการสลายตัวของมัล

ติโฟนอนที่เจือดวยกลุมไอออนของธาตุหายากจะมีคาต่ํากวาแกวชนิดซิลิเกตและฟอสเฟต ปจจุบันน้ีแกวเทลลูไรทสามารถเปน

คูแขงที่สําคัญในการทําอุปกรณสงผานแสงในชวงอินฟราเรด โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการใชงานที่มีศักยภาพในชวงความยาว

คล่ืนที่สามารถสงขอมูลหลาย ๆ ตัวไปในสายเดียวกันของระบบการส่ือสารขอมูลสารสนเทศ [1] 

บอเรท (B2O3) ถูกใชเปนสวนผสมหลักทําหนาที่เปนโครงขายแกว (glass former) ที่สําคัญนอกเหนือจากแกวซิลิกา

และแกวฟอสเฟส โดยยึดกันดวยพันธะโควาเลนต ทําใหคุณสมบัติทางเคมีกายภาพหนาสนใจ เน่ืองจากมีการจับตัวกันของ

อะตอมโบรอนกับอะตอมออกซิเจนที่มีรูปแบบตงตางกันสงผลใหแกมีโครงสรางที่หลากหลาย แกวบอเรทเม่ือถูกหลอมเหลวจะ

มีความหนืดสูงและมีแนวโนมการกอตัวที่เปนลักษณะผลึกในเน้ือแกว นอกากน้ีแกวบอเรทที่มีสัดสวนขององคประกอบตาง ๆ 

มีความสําคัญเปนพิเศษ เน่ืองจากมีคุณสมบัติในการตอบสนองตอแสงทั้งที่เปนเชิงเสนและไมเชิงเสน จึงทําใหแกวบอเรท

เหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชงานทางดวนทัศนศาสตร [2,3] 
บิสมัทออกไซด (bismuth oxide) ไดรับความสนใจอยางมากในอุตสาหกรรมแกว เน่ืองจากมีคุณสมบัติของแสงไม

เปนเชิงเสน นิยมนํามาประยุกตใชงานทางดาน สวิตซทางแสง เน่ืองจากมีคาดัชนีหักเหสูง และบิสมัทยังเปนตัวเลือกที่ดีในการ

ทําตัวแปลงสัญญาณทางแสง และเลเซอร อีกทั้งมีคุณสมบัติโพลาไรซอิเล็กทรอนิกสที่ดี ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่สมบัติทางแสงที่เชิง

เสนและไมเปนเชิงเสน เพื่อชวยในการปรับปรุงคุณสมบัติของแกว เชน แกวคริสตัลที่เกิดจากการเตรียมตะกั่วและกลายเปน

สารประกอบออกไซด (PbO) ในเน้ือของแกวเพื่อทําใหแกวหนักขึ้น เน้ือแกวยืดหยุนและแวววาว แตตะก่ัวมีความเปนพิษจึงมี

การเติมออกไซดของแบเรียมและสังกะสี (BaO,ZnO) เพื่อหลีกเล่ียงการใชออกไซดของตะก่ัวสําหรับการใชงานทางดานกําบัง

รังสี [4] 

ซิงคออกไซด (zinc oxide) สามารถนํามาประยุกตใชงานไดหลากหลายในอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส เชนวัสดุ

เปลงแสง และ เลเซอรไดโอด โดยอุปกรณเลเซอรจะเปลงแสงครอบคลุมพื้นที่ที่กวางในชวงวิซิเบิล อีกทั้งมีแถบพลังงานที่กวาง 

นอกจากน้ีการเติมซิงคออกไซดลงในแกวบอเรตจะชวยเพิ่มความนาสนใจในการทําเปนผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส แกวเหลาน้ีถูก

นํามาใชกันอยางแพรหลายในการติดตั้งจอพลาสมาที่มีการแสดงผล และคุณภาพสูง และซิงคออกไซดไดรับการยอมรับในการ

ผลิตเปนจอโทรทัศน และจอคอมพิวเตอร. ซ่ึงปรากฎในงานวิจัย [5,6] ที่ซิงคออกไซด 2+ จะเขาไปเชื่อมในโครงสรางแกวซิงค 

ออกไซด สามารถสังเคราะหโดยลักษณะโครงสรางจะแตกตางกับผลึกเชิงเดี่ยว ซิงคออกไซดสามารถนํามาประยุกตใชงานได

หลายดาน เชน ฟลมบาง  ซิงคออกไซด จะชวยเพิ่มจํานวนของลักษณะรูปรางในโครงสราง ที่ใชในงานเข็มขัดนาโน เสนลวดนา

โนและ แทงนาโน ซิงคออกไซดสามารถนํามาพัฒนาใชในงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส วัสดุนาโนเพราะมีเสถียรภาพทางกลสูง 

และยังนํามาทําเปนอุปกรณเลเซอร [7] 

ดิสโพรเพียม (dysproium) เปนหน่ึงในไอออนที่นิยมนํามาศึกษา เน่ืองจากมีคุณสมบัติทางแสงที่ดี คือ มีการ

เปลงแสงในชวง VIS และ NIR โดยสามารถนําไปประยุกตใชในงานดานแสงตางๆ เชน จอแสดงผล และเลเซอรทางแสง ไอออน

ของ Dy3+ 
 มีการเปลงแสงของสัญญาณเขมสุด อยูที่ 2 พีค คือชวงความยาวคล่ืน 480 นาโนเมตร (เปลงแสงสีนํ้าเงิน) และชวง

ความยาวคล่ืน 575 นาโนเมตร (เปลงแสงสีเหลือง) โดยผลรวมของแสงสีนํ้าเงินและแสงสีเหลือง เปนแสงสีขาว ซ่ึงแสงสีขาวน้ี

ไดรับความนิยมในชวง VUV/UV และ NIR โดยปรากฏการเปลงแสงของ Dy3+ มีการศึกษาในผลึกและแกว มีความตองการผลิต
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เปน LED ชนิดแสงสีขาวเพื่อพัฒนามาแทนการใชหลอดไฟฟลูออเรสเซนตแบบเดิม เน่ืองจากมีขอดีในเรื่องของพลังงานและ

คุณประโยชนตอส่ิงแวดลอม [8]  
จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนน้ันทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานตาง ๆ ของแกวซิงคบิสมัทบอ

โร-เทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด เม่ือ (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  
 

แกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ

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 ดังน้ี คือ TeO2, B2O3, ZnO, Bi2O3  และ Dy2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมดให

เขากันจนเปนเน้ือเดียวกันดวยโกรงบดสาร จากน้ันคํานวณสารเคมีที่ใชในการหลอมแกวเปน 15 กรัม บรรจุในเบาหลอม    

อะลูมินา และนําเขาเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 1.5 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแกวที่ไดเขา               

เตาอบ เพื่ออบไลความเครียดของแกวที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่

อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. 

สําหรับวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Shimastu)  

การวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent 

Technologies)  

 

3. ผลการวิจัย  
 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดยทํา

การเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของดิสโพรเซียมออกไซด ตั้งแต 0.05 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพที่ 1 พบวา

สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 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 โดยที่ความยาวคล่ืน 400 ถึง 1800 นาโนเมตร 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 137 

600 800 1000 1200 1400 1600 1800

 6H11/2

1640 nm 

 6F
11/2

+ 
6
H

9/2  

    1263 nm 

 6F
7/2

+ 
6
H

7/2  

    1086 nm 
 6F7/2

894 nm 

 6F5/2

798 nm 

4I15/2

451 nm 

A
bs

or
ba

nc
e 

(a
rb

.u
ni

ts
)

Wavelength (nm)

 Dy 0 mol%
 Dy 0.05 mol%
 Dy 0.1  mol%
 Dy 0.5  mol%
 Dy 1.0 mol%
 Dy 1.5 mol%

 

 

 
ภาพที่ 1 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว (45-x)TeO2  -30 B2O3-15 ZnO -10Bi2O3 -xDy2O3 

โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Dy3 แตกตางกัน 

 

 ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดยทํา

การเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของดิสโพรเซียมออกไซด ตั้งแต 0.05 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนถูก

บันทึกในชวงความยาวคล่ืนแสดงดังภาพที่ 2 พบวาสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่

ความยาวคล่ืน 574 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานที่ตําแหนง 325 นาโนเมตร 

(4K15/2) 351 นาโนเมตร (6M15/2
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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 

โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Dy3 แตกตางกัน 
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ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดย

ทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันของ Dy2O3  ตั้งแต 0.05 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการเปลงแสง

ถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืน 451 ถึง 700 นาโนเมตร ความยาวคล่ืนที่ใชกระตุน คือ 451 นาโนเมตร แหลงกําเนิดของแสง 

คือ หลอดไฟแฟลช (xenon flash lamp) แสดงดังภาพที่ 1 จากภาพพบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจน

ทั้งหมด 3 พีค ในชวง VIS ถึง NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 483 นาโนเมตร (4F9/2
6H15/2) 574 นาโนเมตร

(4F9/2
6H13/2) และ 662 นาโนเมตร (4F9/2

6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความยาว

คล่ืน 574 นาโนเมตร (4F9/2
6H13/2)  โดยสอดคลองกับภาพแบบระดับพลังงานของ Dy3+ ดังแสดงในภาพที่ 4 จากภาพจะ

แสดงไดอะแกรมของระดับพลังงานไอออน Dy3+ ที่ถูกดูดกลืนแสง กระตุนแสง เปลงแสง และ  การปลอยพลังงานในภาพของ

ความรอน (nonradiative) เม่ือไอออนของ Dy3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตางๆ จะเกิดการเปล่ียนระดับพลังงานจากชั้น 
4F9/2 ไปยังสถานะอ่ืนๆ 
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ภาพที่ 3 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว  (45-x)TeO2  -30 B2O3 -15 ZnO -10Bi2O3 -xDy2O3 

โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Dy3 แตกตางกัน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุนแสง และการเปลงแสงของ Dy
3+
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4. สรุปผลการวิจัย  
 

 จาการศึกษาแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด 1 เปอรเซ็นตโมลโดยทําการเปล่ียนแปลง

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

แสงที ่ความยาวคล่ืน 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) ซ่ึงสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแกวตัวอยาง สวนใหญ

เปนการดูดกลืนในชวงวิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคล่ืน 400 ถึง 1800 นาโนเมตร ผลสเปกตรัมการกระตุน

แสงปรากฏทั้งหมด 7 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 574 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุนของแสงเกิดการทรานซิซัน

ของระดับพลังงานที่325 นาโนเมตร (4K15/2) 351 นาโนเมตร (6M15/2
6P7/2) 365 นาโนเมตร (4I11/2) 388 นาโนเมตร 

(4I13/2
4F7/2) 427 นาโนเมตร (

4G11/2) 452 นาโนเมตร (4I15/2) และ 473 นาโนเมตร(4F9/2) ผลสเปกตรัมการเปลงแสงปรากฏ

ทั้งหมด 3 พีค ในชวง VIS - NIR โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน ความยาวคล่ืน 483 นาโนเมตร(4F9/2
6H15/2) 574 นาโน

เมตร(4F9/2
6H13/2) และ 662 นาโนเมตร(4F9/2

6H11/2) สเปกตรัมการเปลงแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดอยูที่ความ

ยาวคล่ืน 574 นาโนเมตร (4F9/2
6H13/2)   
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การออกแบบและติดตั้งผนังกัน้ระหวางลวดนําความรอนกับเบาหลอมแกวภายในเตาหลอม 

Design and Construction a Wall between the Heating Wire and  

the Crucible inside the Pot Furnace 
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บทคัดยอ  

 

 งานวิจัยน้ีผูวิจัยไดทําการสรางผนังเจาะรู ก้ันระหวางลวดความรอนกับเบาหลอมแกวภายในเตาหลอม เน่ืองจาก

ปญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการหลอมแกวแตละครั้งน้ันคือการที่นํ้าแกวอันเกิดมาจากการหลอมไดปะทุออกมานอกเบาหลอม        

ทําใหนํ้าแกวบางสวนเกาะติดกับลวดความรอนภายในเตา เปนสาเหตุใหลวดที่โดนนํ้าแกวเกิดความรอนสูงขึ้นเกินคาขีดจํากัด

ของลวด เปนผลทําใหลวดความรอนขาด ดังน้ันผนังก้ันที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมาน้ี จะชวยปองกันขดลวดได ทําใหยืดระยะเวลา

การใชงานลวดความรอน ตลอดจนลดความเส่ียงของการหลอมแกวดวย  

 

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  
 

ปจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในหลาย ๆ ดานลวนใชเตาเปนอุปกรณสําคัญในการทําวิจัย [1]  

โดยเฉพาะอยางยิ่งอัญมณีเทียมที่ทําจากแกว [2] โดยเตาหลอมแกวจะตองออกแบบมาเปนพิเศษ ซ่ึงตางจากเตาหลอมทั่ว ๆ ไป  

เพราะจะตองมีการใชงานหนัก และมีการเปดเตาที่อุณหภูมิสูงทุกครั้งที่หลอม ดังน้ันการออกแบบเตาใหทนทานตอการใชงาน

และงายตอการซอมบํารุงจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง [3]  เพราะหากใชงานเตาไฟฟาที่มีจําหนายอยูทั่ว ๆ ไป จะเกิดความเสียหาย

อยางรวดเร็ว และเสียคาบํารุงรักษาสูงมาก [4-6] 

ปญหาที่เกิดขึ้นเม่ือมีการหลอมแกวแตละครั้งน้ันมีสาเหตุมาจากการที่นํ้าแกวอันเกิดมาจากการหลอมไดปะทุออกมา

นอกเบาหลอม ทําใหนํ้าแกวบางสวนเกาะติดกับลวดความรอนภายในเตา และไอระเหยจากการเผาแกวไดไปเกาะกับตัวลวด 

ความรอนดวยเชนกัน เปนเหตุทําใหลวดความรอนเส่ือมสภาพลงอยางลวดเร็ว และนํ้าแกวยังทําใหเกิดการลัดวงจรขึ้นในตัวลวด 

ความรอนเองทําใหลวดความรอนขาด เปนผลทําใหอุณหภูมิในเตาหลอมตกลงอยางรวดเร็ว และทําใหการหลอมแกวในครั้งน้ัน

สูญเปลา นับเปนการสูญเสียอยางมากตอการวิจัยในแตละครั้ง ไมวาจะเปนทั้งตัวลวดความรอนโดยตรงและตัวแกวที่นํามา

หลอมดวย   

จากที่ไดกลาวมาขางตนน้ันอง ผูวิจัยจึงไดคิดสรางผนังขึ้นมาเพื่อเปนการปองกันนํ้าแกวที่เกิดจากการปะทุมาเกาะที่

ลวดความรอน และเปนการยืดอายุการใชงานรวมถึงลดความเส่ียงที่จะทําใหผลงานวิจัยเสียหายอีกดวย 

 

2. วิธีการทดลอง  
 

 ผูวิจัยไดทําการเลือกวัสดุคือ เซรามิคไฟเบอร ซ่ึงเปนฉนวนกันความรอนชนิดเสนใยเซรามิกสสามารถกันความรอนได

ดี นํ้าหนักเบา ทนตอการกัดกรอนที่เกิดจากการเผา มาสรางเปนผนังก้ันระหวางเบาหลอมและลวดความรอนภายในเตา ผูวิจัย

ตัดขนาด 11.5 cm ยาว 23.1 cm ตามภาพที่ 1 แลวทําการตัดและเจาะรูโดยมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 มิลลิเมตร จํานวน 

40 รูเพื่อใหความรอนจากลวดแผออกมาไดภายในเตาหลอมได จากน้ันจึงนําเขาไปติดตั้งในเตาหลอมตามภาพที่ 2 และทําการ

ทดลองตามวัตถุประสงคตอไป สําหรับการวัดอุณหภูมิภายในเตาหลอมผูวิจัยไดออกแบบการทดลอง โดยทําการวัดอุณหภูมิ 2 

ตําแหนงโดยวางเทอรโมคัปเปลตัวที่1 (TC1) เพื่อทําการวัดอุณหภูมิระหวางผนังเจาะรูและลวดความรอน และวางเทอร

โมคัปเปลตัวที่2 (TC2) เพื่อทําการวัดอุณหภูมิภายในเตาที่ผานออกมาจากผนังเตาตามภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนเซรามิคไฟเบอร 
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ภาพที่ 2 ผนังก้ันระหวางลวดความรอนและเบาหลอม 

 
ภาพที่ 3 การวัดอุณหภูมิระหวางเตาทั้งสองดาน 

 

3. ผลการวิจัย 
 

ในการทดลองผนังก้ันระหวางเบาหลอมกับลวดความรอนที่ผูวิจัยไดทําการสรางขึ้นมาน้ีน้ัน ทําใหไดผลลัพธตามที่

ตองการกลาวคือ ตัวผนังน้ีสามารถปองกันนํ้าแกวอันเกิดมาจากการปะทุขึ้นระหวางการหลอมไมใหโดนตัวลวดความรอนที่อยู

ภายในเตาหลอมเพื่อเปนถนอมลวดความรอนภายในเตาไดจริงตรงตามวัตถุประสงค ซ่ึงผลการทดลองพบวาเม่ือมีการประทุ

ของนํ้าแกวในเตาที่ไมมีผนังก้ันนํ้าแกวจะสัมผัสโดยตรงกับขดลวดซ่ึงสรางความเสียหายใหขดลวดดังแสดงในภาพที่ 4 (ก) และ

ภาพของลวดความรอนมีผนังก้ันหลังจากการหลอมจะไมพบความเสียหายที่ขดลวดตามภาพที่ 4 (ข) ซ่ึงเห็นไดชัดเจนวาผนังที่

ออกแบบขึ้นสามารถปองกันความเสียหายจากการประทุของแกวไดตามภาพที่ 5 และตารางที่ 1 แสดงผลการอานคาอุณหภูมิ
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ของเทอรโมคัปเปลตัวที่1กับตัวที่2 และคากระแสไฟฟาผานลวดความรอน (I) เทอรโมคัปเปลตัวที่1 แสดงอุณหภูมิที่อยูระหวาง

ผนังเจาะรูและลวดความรอน เทอรโมคัปเปลตัวที่2 แสดงอุณหภูมิที่อยูภายในเตาระหวางผนังเจาะร ู  

 

       
 

           (ก)                                                                  (ข) 
 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบลักษณะของลวดหลังผานการหลอมแกว (ก) ลวดความรอนที่ไมมีผนังก้ัน (ข) ลวดความรอนที่มีผนังก้ัน 

 

 

       
 

ภาพที่ 5 ผนังก้ันระหวางลวดความรอนกับเบาหลอมที่ถูกนํ้าแกวปะทุใส 

 

ตารางที่ 1 ผลการอานคาอุณหภูมิของเทอรโมคัปเปลตัวที่ 1 ตัวที่ 2 และกระแสไฟฟา 

 

TC1 (oC) TC2 (oC) I (A) 

1055 762 15 

1187 858 15.5 

1322 953 15.5 
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นําคาอุณหภูมิที่ไดมาทําการวิเคราะหคาการสูญเสียความรอนผานชองเปด การสงผานความรอนผานชองเปด

สามารถคํานวนไดโดยใชคาการแผรังสีของวัตถุดํา (black body radiation) ที่อุณภูมิของเตา (1200oC) คูณกับคาการแผรังสี

(emissivity) มีคาเทากับ 0.8 และคาตัวประกอบการแผรังสีผานชองเปด (radiation factor)  ซ่ึงในงานน้ีใชผนังกวาง 

0.115m ยาว 0.231m หนา 0.0252m ทําการเจาะชองเปดขนาด 6.3585x10-5m2 จํานวน 40 ชองและใชงานเตาที่อุณหภูมิ 

(1200oC) จะสามารถคํานวณไดดังสมการตอไปน้ี 

 คาการสงผานความรอนจากชองเปด (heat transfer due to opening) 

           Q1 = (radiation factor) x (black body radiation) x (emissivity) x (area of opening)          (3.1) 

    =   50.71 239810.0726 0.8 40 6.3585 10      

   = 341.56 W       

 ในกรณีผนังทึบจะสามารถคํานวณหาคาการสูญเสียความรอนไดจากการนําคาการนําความรอน (k-values) คูณกับ

พื้นที่หนาตัดของผนัง (area) คูณกับคาผลตางอุณหภูมิเฉล่ีย ( T )แลวหารดวยความหนาของผนัง 

 คาสงผานความรอนจากลวดความรอนผานแผนฉนวนทึบสามารถหาไดดังสมการ 

                Q2 
(k values) (area) ( )T

Thickness
   

       (3.2) 

          (0.47) (0.7263) (626)
0.0827

 
  

    2583.94 BTU/h 

    757.29 W   

 ดังน้ันคาการสงผานความรอนรวมจากการคํานวณขางตนมีคาเทากับ 

          Qtot 341.56 757.29   W 

     1098.85  W    

 การคํานวณหาคากําลังไฟฟาในลวดความรอนที่อุณหภูมิ (1200oC) สามารถคํานวณไดจากกฎของโอหม 

 สามารถคํานวณไดจากสมการที่ (3.5) 

                   2P I R          (3.5) 

      219 5.5    

      1985.50 W      

 

4. สรุปผลการวิจัย 

  

จากผลการทดสอบผนังก้ันระหวางลวดความรอนกับเบาหลอมน้ี เปนผนังที่สามารถสรางขึ้นเองได มีขั้นตอนและ

วิธีการทําไมซับซอน สามารถนําไปปรับใชกับเตาหลอมที่ตองการถนอมสวนประกอบภายในเตา และปองกันผลเสียอันเน่ือง   

มาจากการที่ลวดความรอนภายในเตาหลอมขาด ซ่ึงทําใหดําเนินการหลอมแกวไดอยางตอเน่ือง สามารถลดตนทุนการผลิตแกว 

และลดคาใชจายในการซอมบํารุงได สวนคาความรอนที่สงผานผนังเจาะรูยังมีคาไมสูงนักเม่ือเทียบกับความรอนที่ไดจาก

ลวดความรอนซ่ึงสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นไดดวยการหาวัสดุใหมที่ทนไฟและสงผานความรอนไดดีขึ้น 
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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  

Ingredients 
Quantity [phr] 

CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 

STR-5L 100 100 100 100 100 

Zinc Oxide 5 5 5 5 5 

Stearic acid 1 1 1 1 1 

CBSa 0.19 0.56 0.75 0.94 1.31 

Sulphur 0.50 1.50 2.00 2.50 3.50 

Cure timeb [min] 31 16 13 12 11 
aCBS (N-cyclohexyl-2-benzothiazole sulphenamide), bCuring temperature 150°C 
 

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 = 
])1[ln(

)2/(2
2

3/1

rrr

rrsr

VVV

VVV







        (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). 

 = 
cM2

1
          (2) 
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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 two-

dimensional 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 CV5 

T
a [x 10-5 mol/cm3] 0.5 5.6 7.8 8.7 11.3 

M1b [MPa] 0.3 0.7 0.8 1.0 1.3 

M3c [MPa] 0.4 1.5 1.9 2.7 4.1 

TSd [MPa] 0.9 20.5 28.7 30.6 24.9 

Strain at break 6.2 7.6 7.5 6.9 5.8 
aTotal crosslink density, bModulus at strain 1.0, cModulus at strain 3.0, dTensile strength 

 

 
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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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาสมบัติการกําบังรังสีแกมมาของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 ในชวงระดับพลังงาน 1 keV 

ถึง 100 GeV โดยใชโปรแกรม WinXCom ในการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลทางทฤษฎีและอันตรกิริยายอยตาง ๆ 

ไดแก อันตรกิริยาการกระเจิงแบบโคฮีเรนท อันตรกิริยาการกระเจิงแบบคอมปตัน อันตรกิริยาโฟโตอิเล็กทริก และอันตรกิริยา

แพรโพรดักชัน จากการศึกษาพบวาอันตรกิริยาทั้งหมดมีคาสัมประสิทธิในการเกิดอันตรกิริยาลดลงเม่ือระดับพลังงานของรังสี

แกมมาเพิ่มสูงขึ้น และพบวาอันตรกิริยาโฟโตอิเล็กทริกจะมีคาสัมประสิทธ์ิเพิ่มขึ้นอยางฉับพลันที่พลังงาน 1.56 keV ซ่ึงตรงกับ

ขอบการดูดกลืนของอลูมิเนียม สงผลทําใหกราฟเกิดความไมตอเน่ือง เน่ืองจากเกิดแอบซอรพชันเอดจ (absorption edge) 

ของอิเล็กตรอนในชั้น K ของธาตุอลูมิเนียม เชนเดียวกับคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของวัสด ุและเม่ือทําการเปรียบเทียบ

คาความหนาของวัสดุที่ลดลง 10 เทาของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 กับวัสดุกําบังรังสีมาตรฐานบางชนิด เชน คอนกรีต

ชนิดตาง ๆ และกระจกทั่วไป ที่ระดับพลังงาน 662 keV พบวาวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 มีคาความหนาต่ํากวาวัสดุ

กําบังรังสีมาตรฐาน  
 

คําสําคัญ: วัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A356, คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล  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

เกินไป กัมมันตรังสีสามารถทําอันตรายตอส่ิงมีชีวิตได และอาจทําใหเสียชี วิตไดในที่สุด ดังน้ันผูที่ปฏิบัติ เก่ียวของกับ

กัมมันตรังสีจึงจําเปนตองมีความรูทางดานวิธีการปองกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี ซ่ึงหลักการปองกันอันตรายจาก

กัมมันตภาพรังสี คือใชเวลาในการทํางานในบริเวณที่มีรังสีใหส้ันที่สุด ควรอยูหางจากแหลงกําเนิดรังสีมาก ๆ และควรใชเครื่อง

กําบังก้ันระหวางคนกับแหลงกําเนิดรังสี (Raymond L. M., 2009) 

เครื่องกําบัง (shielding) ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางมากในการปองกันอันตรายจากกัมมันตรังสี เครื่องกําบัง

รังสีสวนใหญ นิยมทําจากโลหะหนัก เน่ืองจากโลหะหนัก จะมีอิเล็กตรอนอยูเปนจํานวนมาก ทําใหรังสีเม่ือวิ่งมาชนกับ

อิเล็กตรอนแลวจะสูญเสียพลังงานไปหมด ตัวอยางของเครื่องกําบังเชน แผนตะก่ัว แผนเหล็ก แผนคอนกรีต ใชเปนเครื่อง

กําบังรังสีเอ็กซและรังสีแกมมา ตอมาไดมีการพัฒนาวัสดุชนิดอ่ืนสําหรับใชเปนวัสดุกําบังรังสี เชน โลหะ โลหะผสม เซรามิก 

พอลิเมอร และวัสดุโฟมโลหะเปนตน (Kulwinder SinghMann., 2017) 

วัสดุโลหะโฟม (Composite metal foams หรือ CMF) ถูกนํามาประยุกตใชงานแทนวัสดุที่เปนแผนโลหะตาง ๆ 

เน่ืองจากโฟมโลหะมีสมบตัิเดน คือ มีความหนาแนนที่ต่ํา มีความแข็งแรงทนทาน สามารถดูดซับพลังงานและถายเทความรอน

ไดดี (Shuo Chen et al., 2014) อีกทั้งนักวิทยาศาสตรหลายทานไดทําการพัฒนาวัสดุโลหะโฟม และคนพบวาวัสดุชนิดน้ี

สามารถปองกันรังสีเอ็กซ รังสีแกมมา หรือรังสีนิวตรอนไดดี ซ่ึงวัสดุโลหะโฟมที่นิยมใชมากที่สุดคือ โฟมอะลูมิเนียม (John 

Banhart., 2017) 

ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวัสดุโลหะโฟมที่ผสมอะลูมิเนียมเกรด A356 ซ่ึงเปนอลูมิเนียมที่ใชกันอยาง

แพรหลายในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและยานอวกาศ (ณัฐวุฒิ ถมจอหอ, 2000)  โดยทําการศึกษาสมบัติการกําบังรังสี

ของวัสดุซ่ึงไดแก คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลในทางทฤษฎีโดยใชโปรแกรม WinXCom อันตรกิริยายอยตาง ๆ และ      

คาความหนาของวัสดุที่ลดลง 10 เทาของวัสด ุ

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
  

ในงานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาอันตรกิริยายอยทั้งหมดและคาTVLของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 ที่ระดับพลังงาน 

1 keV – 100 GeV โดยการคํานวณจากโปรแกรม WinXcom ซ่ึงเปนฐานขอมูลที่สามารถคํานวณสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล 

และอันตรกิริยายอยตาง ๆ ของธาตุ สารประกอบ หรือสารผสมได เชน การกระเจิงแบบโคฮีเรนท การกระเจิงแบบคอมปตัน 

อันตรกิริยาแบบโฟโตอิเล็กทริก กรอันตรกิริแพรโพรดักชัน เปนตน  
 

2.1 การหาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล (Mass Attenuation Coefficient) 

การหาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของวัสดุ สามารถคํานวณไดจากโปรแกรม WinxCom ซ่ึงไดมาจากสมการที่ (1)  

 

 μ =Σ w μ im mii
       (1) 

 

เม่ือ µm หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล (cm2/g), (µm)I หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล

เฉพาะตัวของธาตุในสารประกอบ และ wi  หมายถึง เศษสวนโดยนํ้าหนัก    ) Weight Fraction ( ของธาตุในสารประกอบ

(Limkitjaroenporn et al., 2011) 
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2.2 การหาคาความหนาของวัสดุที่ลดลง 10 เทา (Tenth Value Layer) 

สามารถคํานวณไดจากสมการที ่ (2) 

  TVL = 2.3026 μ       (2) 

เม่ือ TVL หมายถึง ความหนาของวัสดุที่จะลดปริมาณรังสีเหลือ 1/10 ของปริมาณรังสีที่เข ามา และ µ หมายถึง     

คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงเสน (cm-1) คํานวณไดจาก µm x ρ (Kaewjang et al., 2014) 

ตารางที่ 1 สวนประกอบทางเคมีของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 (Shuo Chen et al., 2014) 

ธาตุ อัตราสวน (%โดยนํ้าหนัก) 

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 

การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลและอันตรกิริยายอย 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 พบวาอันตรกิริยาการกระเจิงโฮฮีเรนทและการกระเจิงแบบคอมปตันจะมีคาลดลงเม่ือระดับพลังงาน

รังสีแกมมาเพิ่มสูงขึ้น เชนเดียวกับอันตรกิริยาแบบโฟโตอิเล็กทริก ดังแสดงดังภาพที่ 3 ซ่ึงมีคาลดลงเม่ือระดับพลังงานรังสี

แกมมาเพิ่มสูงขึ้นและพบวามีคาสัมประสิทธ์ิเพิ่มขึ้นอยางฉับพลันที่พลังงาน 1.56 keV ซ่ึงตรงกับขอบการดูดกลืนของ

อลูมิเนียม สงผลทําใหกราฟเกิดความไมตอเน่ือง เน่ืองมาจากเกิดแอบซอรพชันเอดจ (absorption edge) ของอิเล็กตรอนใน

ชั้น K ของธาตุอลูมิเนียมซ่ึงเปนสวนประกอบหลักของวัสด ุ
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ภาพที่ 2 อันตรกิริยาการเจิงคอมปตันของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356  ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV 
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ภาพที่ 3 อันตรกิริยาโฟโตอิเล็กทริกของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356  ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV 

อันตรกิริยาแพรโปรดักชันของวัสดุดังแสดงในรูปที่ 4-5 มีแนวโนมของกราฟไปในทางเดียวกันคือ อันตรกิริยาของ

วัสดุมีคาลดลงเม่ือพลังงานรังสีแกมมาเพิ่มสูงขึ้น และจากการศึกษาพบวา อันตรกิริยาแพรโปรดักชั่นจะเกิดขึ้นที่ระดับพลังงาน 

1.02 MeV เปนตนไป  
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จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของวัสดุ พบวาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลลดลง        

เม่ือระดับพลังงานของรังสีแกมมาเพิ่มสูงขึ้น เชนเดียวกับอันตรกิริยายอยอ่ืน ๆ และพบวาที่พลังงาน 1.56 keV จะมีคา

สัมประสิทธ์ิเพิ่มขึ้นอยางฉับพลัน เน่ืองจากเกิดแอบซอรพชันเอดจ  )absorption edge   (ของอิเล็กตรอนในชั้น  K ของธาตุ

อลูมิเนียมสอดคลองกับอันตริกิริยาแบบโฟโตอิเล็กทริก ซ่ึงจากการศึกษาพบวาอันตรกิริยาโฟโตอิเล็กทริกเปนอันตรกิริยาหลัก

ที่เกิดขึ้น และอันตรกิริยารวมของวัสดุแสดงดังรูปที่ 6  
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ภาพที่ 4 อันตรกิริยาแพรโปรดักชัน (nuclear)ของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356  ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV 
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ภาพที่ 5 อันตรกิริยาแพรโปรดักชัน (electric) ของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356  ในชวงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 161 

10
-3

10
-2

1 0
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

M
as

s 
at

te
n

u
at

io
n

 c
o

ef
fi

ci
en

t 
(c

m
2 /g

)

Ene rgy (M eV )

 Cohe ren t

 In cohe rent

 Ph otoe le tic

 Pair  p roductio n (nu cle ar)

 Pa ir  p roductio n (e lect ro n ic )

 T ota l m ass at tenua tion co effic ient

K  eg ed  o f A l

 a t 1 .56  keV

 

 

 
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 

เม่ือนําคาที่วิเคราะหมาเปรียบเทียบกับคาความหนาที่ลดลง 10 เทาของคอนกรีตมาตรฐานและกระจกทั่วไป พบวาวัสดุมีความ

หนานอยกวาคอนกรีตมาตรฐานและกระจกทั่วไป การที่วัสดุมีคานอยน้ันแสดงใหเห็นถึงการเกิดอันตรกิริยากับรังสีแกมมาเพิ่ม

สูงมากขึ้นเม่ือเทียบกับวัสดุคอนกรีตมาตรฐานรวมทั้งกระจกทั่วไป นอกจากน้ียังแสดงใหเห็นวาโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 

สามารถนําไปประยุกตใชงานในสวนของการกําบังรังสีแกมมาไดดีกวาคอนกรีตมาตรฐานและกระจกทั่วไป  

 

ตารางที่ 2  คา TVL ของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 ที่ระดับพลังงาน 662 keV เปรียบเทียบกับกระจกทั่วไปคอนกรีต        

เซอรเพนไทน คอนกรีตมาตรฐาน และคอนกรีตเฮมาไทต 

 

ชนิดของวัสดุ TVL (cm) 

Aluminuim A356 10.08 

Commercial window 13.93 

 iSerpentile 12.05 

Ordinary concrete 11.34 

Hematite 10.58 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

 

จากการศึกษาอันตรกิริยายอยตาง ๆ ไดแก การกระเจิงแบบโคฮีเรนท การกระเจิงแบบคอมปตัน อันตรกิริยา          

โฟโตอิเล็กทริก และอันตรกิริยาแพรโพรดักชัน ของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 โดยใชโปรแกรม WinXCom ในชวง

พลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV พบวาอันตรกิริยาหลักที่เกิดขึ้นคืออันตรกิริยาแบบโฟโตอิเล็กทริก ซ่ึงมีคาลดลงเม่ือพลังงานรังสี

แกมมาเพิ่มสูงขึ้น และที่พลังงาน 1.56 keV จะมีคาสัมประสิทธ์ิเพิ่มขึ้นอยางฉับพลัน ซ่ึงตรงกับขอบการดูดกลืนของอลูมิเนียม 

สงผลใหกราฟเกิดความไมตอเน่ือง เน่ืองมาจากเกิดแอบซอรพชันเอดจ (absorption edge) ของอิเล็กตรอนในชั้น K ของธาตุ
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อลูมิเนียม เชนเดียวกับการกระเจิงแบบโคฮีเรนท การกระเจิงแบบคอมปตันที่มีคาลดลงเม่ือระดับพลังงานรังสีแกมมาเพิ่ม

สูงขึ้น สวนอันตรกิริยาแพรโปรดักชันจะเกิดขึ้นที่ระดับพลังงาน 1.02 MeV เปนตนไป และมีคาลดลงเม่ือพลังงานรังสีแกมมา

เพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกับอันตรกิริยาอ่ืน ๆ 

จากการศึกษาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของโลหะโฟมอลูมิเนียม A356 พบวาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิง

มวลของวัสดจุะลดลงเม่ือระดับพลังงานของรังสีแกมมาเพิ่มสูงขึ้น และพบวาที่พลังงาน 1.56 keV จะมีคาสัมประสิทธ์ิเพิ่มขึ้น

อยางฉับพลัน ทําใหกราฟเกิดความไมตอเน่ืองสอดคลองกับอันตรกิริยาโฟโตอิเล็กทริกที่เกิดขึ้น  

เม่ือทําการเปรียบเทียบคาความหนาของวัสดุที่ลดลง 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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การศึกษาสมบตัิทางกายภาพและสมบตัิทางแสงของโซเดียมบอเรต 

The study of physical and optical properties of sodium borate glass system 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของแกวโซเดียมบอเรต ที่ปริมาณความเขมขนของ

โซเดียมออกไซดแตกตางกัน คือ 0, 10, 20, 30, 40, 50 เปอรเซ็นโมล โดยใชเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว           

ที่อุณหภูมิ 1000 ºC ผลการทดลองแสดงใหพบวา ความหนาแนนของแกวที่มีคาเพิ่มขึ้นเม่ือความเขมขนของโซเดียมออกไซด

เพิ่มขึ้น จากการศึกษาสมบัติทางแสงโดยการดูดกลืนแสง พบวาขอบการดูดกลืนแสงเล่ือนไปทางความยาวคล่ืนที่มากขึ้นตาม

ความเขมขนของที่เพิ่มขึ้นและมีความยาวคล่ืนในชวง UV ซ่ึงสอดคลองกับแกวที่ใสไมมีสีอยางไรก็ตามที่ปริมาณความเขมขน

ของโซเดียมออกไซดที่ 10 20 30 เปอรเซ็นโมล คาการสงผานรังสีมีคาต่ําเน่ืองจากเน้ือแกวไมเปนเน้ือเดียวกัน 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  
 

แกวเปนวัสดุที่มีลักษณะพิเศษเน่ืองจากเปนวัสดุที่โปรงใส แข็งตัวที่อุณหภูมิหอง พรอมกันน้ันมีความแข็งแรงเพียงพอ

และทนทานตอการกัดกรอนในสภาพแวดลอมตาง ๆ ดังน้ัน จึงทําใหแกวเปนวัสดุที่นิยมในงานดานตาง ๆ เชน งานกอสราง

และกระจกของยานพาหนะตาง ๆ หลอดสุญญากาศและหลอดไฟฟา งานทางดานอุตสาหกรรมไฟฟา และเครื่องมือเครื่องแกว

ตาง ๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรมเคมี เปนตน (ณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ, 2549: 38) 

แกวบอเรต (Borate glasses) เปนแกวอีกชนิดหน่ึงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก และสามารถฟอรมตัวเปนแกวได

เน่ืองจากมีจุดหลอมเหลวที่ต่ํา มีความหนืดสูง มีโครงสรางของอะตอมที่งาย ไมซับซอน มีคาดัชนีหักเหสูง มีสมบัติการสงผาน

แสงดี มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี คือไมทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนไดงาย และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดีเชนกัน (Varshnaya 

etal., 1994) จากคุณสมบัติดังกลาวทําใหแกวบอเรตนิยมนํามาใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมแกว เน่ืองจากมีความ

แข็งแรงของพันธะสูง ในโครงสรางบอเรตประกอบดวยอะตอมของโบรอน (B3+) จับกันกับอะตอมของออกซิเจน ซ่ึงจะสามารถ

ฟอรมตัวเปนแกวได โครงสรางของ BO3 จับกันเปนลักษณะสามเหล่ียมอยูที่มุมของแตละพันธะในโครงสรางแบบสุม แกว

บอเรตนิยมนํามาใชงานทางดานวัสดุปองกันรังสี เน่ืองจากมีคาเลขอะตอมยังผลใกลเคียงกับเน้ือเยื่อของมนุษย อีกทั้งยัง

นํามาใชงานในดานอุปกรณทางแสง (Yawale et al., 2000: 150) 

โซเดียมออกไซดใชในการขยายโครงสรางแกว ซ่ึงเปนผลใหแกวหลอมไดที่อุณหภูมิต่ํา แกวโซเดียมบอเรตถูกใชอยาง

แพรหลายในทางอุตสาหกรรม เชนสารเคลือบฟน อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกเปนตน ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงไดทําการหลอมแกว 

(100-x)B2O3:xNa2O เม่ือ x คือ 0 10 20 30 40 และ 50 เปอรเซ็นตโมล โดยใชเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวลงอยาง

รวดเร็วที่อุณหภูมิ 1000 ºC และศึกษาสมบัติทางแสงของแกวโซเดียมบอเรตที่ไดจากการหลอม (P.Limkitjaroenporn, 

J.Kaewkhao, P.Limsuwan, W.Chewpraditkul, 2010) 

 

2. วิธีการทดลอง  
 

  แกวบอเรตที่เติมดวยโซเดียมออกไซด สูตร (100-x)B2O3:xNa2O เม่ือ x คือ 0 10 20 30 40 และ 50 เปอรเซ็นตโมล  

หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt Quenching Technique) โดยทําการ

ผสมสารเคมีทั้งหมดใหเขากันจนเปนเน้ือเดียวกันดวยโกรงบดสาร บรรจุในเบาหลอม จากน้ันนําเขาเตาอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 

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 การวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท 

BaraScientific) การวัดดัชนีหักเหแสงโดยใชเครื่อง ABBE REFRACTOMETERการวัดความแข็งของแกวโดยใชเครื่อง HVS-

1000 Digital Micro Vickers Hardness Tester 
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3. ผลการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1 แกวโซเดียมบอเรต ที่ไดจากการหลอมที่อุณหภูมิ 1000 ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 กราฟคาความหนาแนนของแกวโซเดียมบอเรต ที่ความเขมขนแตกตางกัน 
 

  ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนของแกวโซเดียมบอเรตที่ความเขมขนของ Na2O แตกตางกัน ตั้งแต 10 ถึง 50 

เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Na2O เพิ่มขึ้นเน่ืองจาก นํ้าหนักโมเลกุล

ของ Na2O มากกวา B2O3 ดังน้ันการเพิ่มความเขมขนของ Na2O จึงทําใหความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น  ซ่ึงจากความสัมพันธน้ี

แสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Na2O มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนของแกวตัวอยาง โดยคาความหนาแนนมีคาอยู

ระหวาง 1.9910 ถึง 2.3758 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ดังแสดงในภาพที ่1 
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   รูปภาพที่ 3  กราฟแสดงคาดัชนีหักเหแสงของแกว (100-x)B2O3:xNa2O ที่เจือดวย Na2O ที่ความเขมขน แตกตางกัน 

 

ผลจากการศึกษาคาดัชนีหักเหแสงของแกวโซเดียมบอเรตที่ความเขมขนของ Na2O ที่แตกตางกัน ตั้งแต 10 ถึง 50 

เปอรเซ็นตโมล พบวาเม่ือเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Na2O เขาไปในเน้ือแกวจะไดทําใหมีคาดัชนีหักเหแสงมากขึ้นเน่ืองจาก

แกวมีความหนานแนนเพิ่มขึ้น แสดงในภาพที่ 2 อยางไรก็ตามความเขมขนของ Na2O 10 และ 20 เปอรเซนตโมลไมสามารถ

วัดได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 4  กราฟแสดงคาการสงผานรังสีของแกว (100-x)B2O3:xNa2O ที่เจือดวย Na2O ที่ความเขมขน แตกตางกัน 

 

  ผลจากการศึกษา UV-Vis-NIR Transmission ของแกวโซเดียมบอเรตที่ความเขมขนของ Na2O แตกตางกัน ตั้งแต 

10 ถึง 50 เปอรเซ็นตโมล จากการทดลองพบวาแกวมีความยาวคล่ืนขีดเริ่มในชวง UV ซ่ึงสอดคลองกับแกวที่ใสไมมีสีอยางไรก็

ตามที่ปริมาณความเขมขนของโซเดียมออกไซดที่ 10 20 30 เปอรเซ็นตโมล คาการสงผานรังสีมีคาต่ําเน่ืองจากเน้ือแกวไมเปน

เน้ือเดียวกัน ดังน้ันจึงสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพซ่ึงสังเกตไดดวยตาเปลาดังรูปภาพที่ 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 0  เปอรเซ็นตโมล ไมสามารถหลอมได และนําตัวอยางของแกวที่หลอมได  วัดคาความ

หนาแนนโดยใชเครื่อง Density, Refractive index, UV-Vis-NIR transmission, Hardness จะเห็นไดวาคา Density, 

Refractive index, UV-Vis-NIR transmission เปนไปในทางเดียวกันคือยิ่งความเขมขนมากคาของทั้งสองจะมากตาม แตคา 

Hardness น้ันความเขมขนที่ 40 มีความแข็งแรงมากที่สุดในความเขมขนตาง ๆ 
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การวัดความหนาของวัสดุโดยใชเทคนิคการสงผานของรังส ี  

Thickness Measurement by using Gamma Rays Transmission Technique      
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บทคัดยอ  

 

จุดประสงคของงานวิจัยน้ีไดศึกษาและเปรียบเทียบความหนาของตะก่ัวและอลูมิเนียม โดยทั้งสองวัสดุถูกวัดผาน

เครื่องมือเวอรเนียคาลิเปอร และเทคนิคการวัดโดยใชหลักการสงผานของรังสี ซ่ึงคาทฤษฎีและคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล 

(mass attenuation coefficient) ของทั้งสองวัสดุจะถูกคํานวนโดยใชโปรแกรม WinXCom วัสดุทั้งสองชนิดจะถูกวัดโดย

การใชแหลงกําเนิดรังสี Cs-137 ที่พลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต และทั้งหมดจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับคาความหนาที่ได

จากเวอรเนียคาลิเปอรตามลําดับ ผลการทดลองพบวา คาความหนา และคาสัมประสิทธการลดทอนเชิงมวลของแผนตะก่ัวมีคา

มากกวาแผนอลูมิเนียม คาความหนาของตะก่ัวและอลูมิเนียมที่วัดไดจากเทคนิคการสงผานของรังสีมีคาความหนาที่สามารถ

ยอมรับไดเม่ือเทียบกับเวอรเนียคาลิเปอร 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  
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1. บทนํา 

 

ในการวัดความหนาของวัสดุ หรือแมแตวัสดุที่มีความยากลําบากในการวัด ลวนแลวแตมีความตองการในหลายสาย

งาน เชน นักวัสดุศาสตร วิศวกร ดานการแพทย และอีกมากมาย การวัดความหนาน้ันขึ้นอยูกับประเภทของวัสดุที่ตองการวัด 

และน่ันคือเหตุผลที่วา ไมบรรทัด เวอรเนียคารลิเปอร ไมโครมิเตอร น้ันคือเครื่องมือพื้นฐานที่ถูกนํามาใชในการวัดความหนา

ของวัสดุ แตก็มีบางวัสดุน้ันที่ไมสามารถที่จะทําการวัดไดเน่ืองจากลักษณะของวัสดุน้ันไมเอ่ืออํานวยตอการวัด ดังน้ันมันจึงมี

ความสําคัญที่จะพัฒนาเครื่องมือในการวัดที่มีความแมนยํา และสามารถวัดไดครอบคลุมทุกวัสด ุ

ความรูเก่ียวกับรังสีน้ันจึงมีความสําคัญในงานหลาย ๆดาน  และถูกใหความสนใจในการประยุกตและนําไปใชในเชิง

อุตสาหกรรมเชนกัน (S. Singh and et.al, 2008), (N. Singh, K. jit Singh, K. Singh and H. Singh, 2004) เม่ือรังสีแกมมา

เคล่ือนผานสสารหรือเน้ือของวัสดุน้ัน จะเกิดอันตรกิริยาระหวางรังสีกับสสารทําใหความเขมของรังสีน้ันลดลง ในการลดลงของ

รังสีน้ันจะขึ้นกับชนิดของวัสดุ ความหนาแนน และความหนา ซ่ึงจะสัมพันธกับคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลที่สามารถ

คํานวณไดจากโปรมแกรม WinXCom ซ่ึงเปนโปรแกรมที่เปดใหใชงานไดโดยผานระบบออนไลนที่พัฒนาขึ้นโดย (L. Gerward 

and et.al., 2004) ดวยเหตุน้ีจึงมีงานวิจัยไดนํารังสีมาใชวัดความหนาเน่ืองจากความสัมพันธของการลดทอนรังสีเน่ืองมาจาก

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) 

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ไดนําความรูในดานรังสีมาประยุกตใชในการวัดความหนา โดยการใหรังสีแกมมาเคล่ือนผาน

ชิ้นงานหรือวัสดุที่ตองการวัด และทําการนับวัดจากหัววัดรังสี และสามารถคํานวณหาความหนาจากความสัมพันธของการ

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) 

ในงานวิจัยน้ีจึงไดนําตะก่ัว และ อลูมิเนียม ที่ไมทราบคาความหนามาศึกษาและเปรียบเทียบคาความหนา โดยทั้ง

สองวัสดุจะถูกวัดผานเครื่องมือคือ เวอรเนียคาลิเปอร และการวัดโดยใชหลักการสงผานของรังสี คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล 

(mass attenuation coefficient) ของวัสดุทั้งสองชนิดจะถูกวัดที่พลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต แหลงกําเนิดรังสี Cs-

137 ถูกใชในการทดลองน้ี และนํามาเปรียบเทียบกับคาความหนาที่ไดจากเวอรเนียคาลิเปอรตามลําดับ 

 

2. ทฤษฏี  
 

2.1 คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล  

เม่ือรังสีเคล่ือนที่ผานเขาไปในเน้ือของสสาร ความเขมของรังสีจะลดลงเน่ืองจากเกิดอันตรกิริยาระหวางรังสีกับสสาร 

การที่ความเขมของรังสีลดลงจาก 
0
I ถึง I  สามารถคํานวนไดจากกฎของ Lambert-Beer law 

 

                                            
  XeII  /

0

                                                       (1) 

 

เม่ือ  คือคาความหนาแนนของตัวอยางวัสดุ X คือความหนาของตัวอยางวัสดุ และ  / (cm2/g) คือคา

สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล คาทฤษฎีของคาสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวลที่ไดจากกฎการรวมและสามารถคํานวณไดจาก

โปรแกรม WinXCom สามารถเขียนใหอยูในรูปของสมการได  
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i

iiw  //                                                       (2) 

โดยกําหนดให 
i

w และ  
i / คือสัดสวนโดยนํ้าหนัก และคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของแตละธาตุ i

ตามลําดับ คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงเสน   (cm-1) สามารถคํานวนไดโดยการคูณจากคาความหนาแนนของตัวอยางวัสดุ

กับคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล จากความสัมพันธสามารถหาความหนาของวัสดุตัวอยางจากสมการ 
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3. วิธีการทดลอง 
 

 คาความหนาแนน 

ความหนาแนนของแผนตะก่ัว และแผนอลูมิเนียม ถูกวัดโดยใชการแทนที่ของเหลวตามสมการของอคิมิดิส 

 

                                             Water

BA

A

WW

w
 


                                                 (6) 

 

 โดยที่ 
A

w คือ นํ้าหนักของตัวอยางที่ชั่งในอากาศ และ 
B

w  คือ นํ้าหนักของตัวอยางที่ชั่งในนํ้า และคาความ

หนาแนนของนํ้ามีคาเทากับ 0.999 g/cm3 

 

การสงผานของรังสีแกมมา 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1 ไดอะแกรมการทดลองกระบวนการสงผานของรังสี  

 ที่มา: (Kaewkhao et al., 2012)  

 

จากรูปที่ 1 ไดใชแหลงกําเนิดรังสี Cs-137 ที่พลังงาน 662 keV เปนแหลงกําเนิดรังสีที่ใชในการทดลอง โดยมีถ้ํา

ตะก่ัวหุมแหลงกําเนิดรังสีไวโดยมีหัววัดรังสี NaI(Ti) ที่หุมดวยถ้ําตะก่ัวและทําการนับวัดคารังสีที่สงผานตัวอยางวัสดุเขาสูหัววัด 
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NaI(Ti) ที่ตอกับแหลงกําเนิดไฟ (HVPS) และแปลงสัญญาณเขาสูคอมพิวเตอรเพื่อแปลคา โดยใชโปรแกรมซอฟแวร Genie 

2000 

 

4. ผลการทดลอง 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองคาความหนาแนน คาความหนาที่วัดจากเวอรเนียคาลิเปอร และการสงผานของรังสีของแผนตะก่ัว

และแผนอลูมิเนียม 

ผลการทดลอง 

วัสดุ 
ความหนาแนน 

(g/cm3) 

คาสัมประสิทธิ์การ

ลดทอนเชิงมวล 

(cm2/g) 

คาความหนาโดย

เวอรเนียคาลิเปอร 

(cm) 

คาความหนาโดยการ

สงผานของรังสี (cm) 
% RD 

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 คาความหนาและคาความหนาแนนของแผนตะก่ัวและแผนอลูมิเนียม สามารถคํานวณไดจาก

สมการที่ (5) และสมการที่ (6) ตามลําดับ และผลการทดลองแสดงในตารางที่ 1 พบวาตะก่ัวมีคาความหนาแนนมากกวา

อลูมิเนียม เน่ืองจากตะก่ัวมีคาเลขอะตอมที่สูงกวา จึงสงผลใหคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของตะก่ัวมีคามากกวา

อลูมิเนียม เน่ืองจากโอกาสการเกิดอันตรกิริยาของตะก่ัวที่มากกวา ผลการทดลองคาความหนาของตะก่ัวและอลูมิเนียมจาก

เทคนิคการสงผานของรังสีมีคาความหนาที่สามารถยอมรับไดเม่ือเทียบกับเวอรเนียคาลิเปอร และคาความแตกตาง (% RD) 

ระหวางสองเทคนิคในการวัดมีคาไมเกิน 4% 

 

5. สรุปผลการทดลอง 
 

 ผลการทดลองคาความหนาของแผนตะก่ัวและแผนอลูมิเนียมที่วัดไดจากเวอรเนียคาลิเปอร และจากการสงผานของ

รังสีจากแหลงกําเนิดรังสี Cs-137 เขาหัววัดรังสี NaI(Ti) ที่ตอกับแหลงกําเนิดไฟ (HVPS) และแปลงสัญญาณเขาสูคอมพิวเตอร

เพื่อแปลคาที่พลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลตพบวา คาความหนาที่ไดจากการวัดแบบวิธีสงผานของรังสีมีคาความคลาด

เคล่ือนที่สามารถยอมรับไดเม่ือเทียบกับเวอรเนียคาลิเปอร และเปนวิธีที่ทําใหลดโอกาศที่จะทําใหชิ้นงานหรือวัสดุที่วัดเกิดการ

ชํารุดได และมีความแมนยําสูง เราสามารถใชเทคนิคการวัดความหนาไดหลายแบบ ขึ้นอยูกับชิ้นงานหรือวัสดุที่ใชวัด ถือเปน

อีกหน่ึงทางเลือกที่ดสํีาหรับวัสดุที่ไมสามารถใชเครื่องมือวัดพื้นฐานได 
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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, 

4G7/2, 
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  Label 

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 

LBBPSm25 

LBBPSm30 

 

 
 

 

        

 

 

      LBBPSm05         LBBPSm10           LBBPSm15      LBBPSm20        LBBPSm25           LBBPSm30 

Fig. 1. Glass samples. 

 

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 
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Fig. 2. Absorption spectra of Sm3+ ions -doped phosphate glasses (a) in UV-Visible and (b) NIR regions. 
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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 near-

infrared 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, 

4L15/2, 
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-Vis-

NIR 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 6
H5/2--->

6
P3/2 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 
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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) Density (g/cm3) 

LBBP05 5Li2O : 5BaO : 30Bi2O3 : 60P2O5 0.40 4.5557 

LBBP10 5Li2O : 10BaO : 25Bi2O3 : 60P2O5 0.30 4.4359 

LBBP15 5Li2O : 15BaO : 20Bi2O3 : 60P2O5 0.30 4.1653 

LBBP20 5Li2O : 20BaO : 15Bi2O3 : 60P2O5 0.35 3.8913 

LBBP25 5Li2O : 25BaO : 10Bi2O3 : 60P2O5 0.35 3.6654 

LBBP30 5Li2O : 30BaO : 5Bi2O3 : 60P2O5 0.40 3.4309 

 

  

  

 

 

 
 

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 

      LBBP05              LBBP10            LBBP15             LBBP20             LBBP25              LBBP30 
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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. 

Samples 

µm (cm2/g) x 10-2 

Total interaction Partial interaction (from Win X com) 

Theory Experiment %RD Compton scattering 
Photoelectric 

effect 
Coherent 

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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Fig. 4. The total mass attenuation coefficient of phosphate glasses system. 
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Fig. 5. Variation of mass attenuation coefficient at 662 keV as a function of BaO concentration compared 

with some standard radiation shielding 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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สมบัตกิารดูดกลืนแสงของแกวอัลคาไลน อะลูมิเนียมฟอสเฟตทีเ่จือไอออนของนีโอดีเมียม 

Absorption properties of alkali aluminium phosphate glass doped with Nd3+ ions 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีไดศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของแกวอัลคาไลน อะลูมิเนียม ฟอสเฟตที่เจือดวยไอออนของนีโอดีเมียม  

ที่ความเขมขนแตกตางกัน ตัวอยางแกวถูกเตรียมดวยวิธีการหลอมและทําใหเย็นตัวอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส 

ผลการเตรียมตัวอยางแกวพบวา ตัวอยางแกวที่ไดมีลักษณะของเน้ือแกวเปนเน้ือเดียวกัน และมีสีมวงเพิ่มขึ้นตามความเขมขน

ของนีโอดีเมียม การศึกษาการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวในชวงความยาวคล่ืน 250-2500 นาโนเมตร พบวาตัวอยางแกว

สามารถดูดกลืนแสงที่มีความเขมของสัญญาณสูงสุดที่ความยาวคล่ืน 353, 581 และ 803 นาโนเมตร ซ่ึงอยูในชวงอัลตราไวโอเลต 

วิสิเบิล และอินฟาเรดใกล ตามลําดับ นอกจากน้ีพบวาความเขมของการดูดกลืนแสงมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของนีโอดีเมียม 

 

คําสําคัญ: แกวฟอสเฟต  นีโอดีเมียม  สมบัตทิางแสง   

 

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  
 

    แกวเปนวัสดุที่มีลักษณะพิเศษซ่ึงไมมีวัสดุใดเหมือน เปนวัสดุที่โปรงแสง แข็งแรงและทนทานตอการกัดกรอนใน

สภาพแวดลอมตาง ๆ ดังน้ัน แกวจึงไดรับความนิยมและถูกนํามาใชในงานอุตสาหกรรมอยางแพรหลาย เชน อุตสาหกรรม

เครื่องประดับ อุตสาหรรมกอสราง อุตสาหกรรมยานยนต อุตสากรรมการแพทยและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

แกวฟอสเฟต (phosphate glass) เปนแกวที่มีฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด (P2O5) เปนสวนผสมดวยเกือบทั้งหมดทํา

ใหแกวมี P2O5 เปนองคประกอบหลัก แกวประเภทน้ีมีสมบัติทนตอกรดไฮโดรฟลูออริกซ่ึงปกติเปนสารเคมีที่สามารถละลาย

ซิลิกาหรือกัดกรอนแกวได แกวประเภทน้ีจึงถูกใชประโยชนในงานที่มีกรดไฮโดรฟลูออริก เชน ในกระบวนการเติมฟลูออรีนเขา

ไปในโมเลกุลสารอินทรีย (fluorination) ใชทําหนาตางสําหรับดูในอุปกรณที่ใชในการทํางานหรือในการขนยายสารยูเรเนียมที่

แยกไดไปใชในงานทางนิวเคลียร เชน ระเบิดปรมาณู เปนตน (ประสิทธ์ิ ปุระชาติ, 2006) นอกจากน้ีการเติมอะลูมิเนียม 

(aluminium) ไปเพราะมีจุดหลอมเหลวที่สูง เปนโลหะที่มีความหนาแนนนอย สามารถขึ้นรูปไดงาย ไมเส่ียงตอรอยราวและ

การแตกหัก ไมเปนสนิม ทนตอการกัดกรอน โดยเฉพาะการนํามาผสมกับโลหะอ่ืน ๆ แลวจะทําใหคุณสมบัติตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น 

เชน จุดหลอมเหลวของอะลูมิเนียมผสมจะอยูที่ 1140-1205 องศาเซลเซียส จึงนิยมนํามาผลิตเปนชิ้นสวนตาง ๆ รวมถึงวัสดุ

หรือภาชนะที่เก่ียวของกับอาหาร (Unchalee;siamchemi) นอกจากน้ันการเติมอัลคาไลน:ลิเทียม (Li) โซเดียม (Na) 

โพแทสเซียม (K) ไปในแกวเพราะเปนตัวชวยหลอมและชวยเพิ่มการไหลตัวของเคลือบขณะหลอมเพิ่มความมันวาว แตถาใชใน

ปริมาณที่มากไป ทําใหแกวมีความทนทานตอสภาพอากาศและสารเคมีลดลง แกวจะเกิดเปนฝาขาวที่เรียกวา สนิมแกว 

(bloom) เม่ือใชไปนาน ๆ ในกลุมน้ี Na2O ซ่ึงไดมาจากโซดาแอช (Na2CO3) เปนตัวที่นิยมใชที่สุด แตในการทําแกวคริสตัลตอง

ใช K2O ชวยเพิ่มความมันวาวดวย (เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล, 2005) แกวที่เจือดวยนีโอดีเมียม มักพบอยูรวมกับสารประกอบ 

Lanthanum เปนสารเติมใหแกวมีสีมวง ใชทําเลเซอร ทําตัวจุและแมเหล็ก  (สุทัศน ยกสาน, 2014) 

จากที่กลาวมาขางตนจะสามารถเปล่ียนโครงสรางของแกวไดโดยการเติมธาตุเขาไปในระบบของแกวอะลูมิเนียม

ฟอสเฟต แตอยางไรก็ตามการเติมสารเคมีเหลาน้ีก็ไมไดเกิดการฟอรมตัวเปนแกวเสมอไป ดังน้ันจึงจําเปนที่ จะตองศึกษา

เก่ียวกับสมบัตกิารดูดกลืนแสง เพื่อเปนขอมูลทําวัสดุที่สําคัญในการประยุกตใชงานระดับสูงตอไป 

 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 2.1 การหลอมแกว 

 จากการทดลองการหลอมแกวอัลคาไลน อะลูมิเนียมฟอสเฟตโดยใชสูตร 15R2O : 20Al2O3 : (65-x)P2O5 : xNd2O3 

เม่ือ  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 จากน้ันสารที่หลอมจะถูกนําไปเทลงใน

แมพิมพเหล็กกลาไรสนิมที่อุณหภูมิหองเพื่อขึ้นรูปแกวเปนชิ้นงาน นําตัวอยางแกวที่ไดไปตัดและขัดแกว  
 

 2.2 การศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสง 

 การศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว LiNd, NaNd และ KNd ที่ไดนําไปตรวจสอบดวยการวิเคราะห

การดูดกลืนแสงดวยเครื่อง UV–Vis–NIR spectrophotometer ในชวงความยาวคล่ืน 250–2500 นาโนเมตร 
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3. ผลการศึกษาและการวิจัย 
 

 3.1 ลักษณะตัวอยางแกวที่ไดจากการหลอม 

 จากการหลอมแกวอัลคาไลน อะลูมิเนียมฟอสเฟตพบวาลักษณะของตัวอยางแกวที่ไดมีความโปรงแสง เม่ือเจือ  Nd3+ 

แลวจะใหสีที่เปนสีมวงและสีมวงที่เพิ่มขึ้นเกิดจากความเขมขนขึ้นของ Nd3+ และจากรูปที่มีสีนํ้าตาลปนอยูเกิดจากเบาหลอม

ไมสะอาดในขั้นตอนการหลอมแกวจึงทําใหมีสีนํ้าตาล แสดงดังภาพที่ 1-3 ตามลําดับ 
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ภาพที่ 1 ลักษณะของตัวอยางแกว LiNd (ก  (กอนขัดแกว )ข (หลังตัดและขัดแกว  
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ภาพที่ 2 ลักษณะของตัวอยางแกว NaNd (ก  (กอนขัดแกว )ข (หลังตัดและขัดแกว  
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ภาพที่ 3 ลักษณะของตัวอยางแกว KNd (ก) กอนขัดแกว )ข (หลังตัดและขัดแกว  

 

 3.2 ผลการศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสง 

 จากการวิเคราะหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวอัลคาไลน อะลูมิเนียมฟอสเฟตดวยเครื่อง UV–Vis–NIR 

spectrophotometer สามารถพบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวในชวงความยาวคล่ืน 250–2500 นาโนเมตร 

แสดงดังภาพที่ 4–9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว LiNd ลักษณะกราฟซอนเปนชั้นตามความเขมขนของ Nd2O3 
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ภาพที่ 5 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว LiNd ที่ความเขมขนของ Nd2O3 เทากับ 2.00 mol% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว NaNd ลักษณะกราฟซอนเปนชั้นตามความเขมขนของ Nd2O 
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ภาพที่ 7 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว NaNd ที่ความเขมขนของ Nd2O3 เทากับ 2.00 mol% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว KNd ลักษณะกราฟซอนเปนชั้นตามความเขมขนของ Nd2O3 
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ภาพที่ 9 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว KNd ที่ความเขมขนของ Nd2O3 เทากับ 2.00 mol% 

 

ตารางที่ 1 ระดับชั้นพลังงานการดูดกลืนแสงของ Nd3+ 
 

ระดับช้ัน

พลังงาน 
4I9/2→ 

4D5/2 
2P1/2 

2G9/2 
4G7/2 

4G5/2 
2H11/2 

4F9/2 
4F7/2 

4F5/2 
4F3/2 

พีค 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LiNd 353 431 474 526 581 627 683 746 803 874 

NaNd 352 431 475 526 581 628 683 746 803 874 

KNd 352 430 475 526 581 628 683 746 803 874 

 

 จากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว LiNd, NaNd และ KNd  พบวาตัวอยางแกวสามารถดูดกลืนแสง

ในชวงอัลตราไวโอเลต ชวงที่ตามองเห็นและชวงอินฟราเรดใกล (นวลทิพย วันทนะ, 2015) โดยแกวสามารถดูดกลืนแสงได

ทั้งหมด 10 พีคซ่ึงสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงระดับชั้นพลังงานจากสถานะพื้น 4I9/2 ไปยังสถานะกระตุนดังน้ี 4D5/2,

 
2P1/2,

 

2G9/2,

 
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% ตัวอยางแกวไมมีการดูดกลืนแสงเน่ืองจากลักษณะของสเปกตรัมที่ไดเปนเสนราบเรียบและเม่ือเพิ่มความ

เขมขนของ Nd2O3 ตั้งแต 0.05 ถึง 2.00 mol% โดยความเขมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวทั้ง 3 แกว ที่มีคามากที่สุด 3 

คา อยูในความยาวคล่ืนที่ 353, 581 และ 803 นาโนเมตร สามารถดูดกลืนแสงไดดีที่สุดในชวงอัลตราไวโอเลต ชวงที่ตา

มองเห็นและชวงอินฟราเรดใกล ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา เม่ือความเขมขนของ Nd2O3  เพิ่มขึ้น การดูดกลืนแสงของแกว

น้ันมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4. สรุปผลการทดลอง 
 

 จากการวิเคราะหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวอัลคาไลน อะลูมิเนียมฟอสเฟตในชวงความยาวคล่ืน 

250–2500 นาโนเมตร พบสเปกตรัมการดูดกลืนของแกว LiNd, NaNd และ KNd ไดทั้งหมดอยางละ 10 พีค ดังแสดงตารางที่ 1 

โดยความเขมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวทั้ง 3 แกว ที่มีคามากที่สุด 3 คา อยูในความยาวคล่ืนที่ 353, 581และ 803 นา

โนเมตร สามารถดูดกลืนแสงไดดีที่สุดในชวงอัลตราไวโอเลต ชวงที่ตามองเห็นและชวงอินฟราเรดใกล ตามลําดับ ซ่ึงแสดงให

เห็นวา เม่ือความเขมขนของ Nd2O3 เพิ่มขึ้น ทําใหการดูดกลืนแสงของแกวน้ันมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนําไปประยุกตใช

เปนตัวกลางเลเซอรจากแกว 
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สมบัติทางกายภาพและทางแสงทีเ่จือดวยเออรเบียมออกไซดของแกว 

โซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟต  

Physical and Optical Properties for Er2O3 Doped Sodium Aluminium 

Phosphate Glasses 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของ Er3+ เจือในแกวโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟต      

ที่ความเขมขนของ Er2O3 แตกตางกัน ดวยเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส 

ผลการเตรียมตัวอยางแกวพบวา ลักษณะของตัวอยางแกวที่ได เน้ือแกวจะมีความใสสมํ่าเสมอเปนเน้ือเดียวกันและมีสีชมพู 

เขมมากขึ้นตามความเขมขนของ Er2O3 ที่เพิ่มขึ้น ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพ พบวาความหนาแนนมีแนวโนมขึ้นกับความ

เขมขนของ Er2O3 และปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกวไมขึ้นกับความเขมขนของ Er2O3 จากการศึกษาการดูดกลืนแสงชวง

ความยาวคล่ืน 200-1700 นาโนเมตร พบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงทั้งหมด 11 พีค โดยที่ความยาวคล่ืนเทากับ 1537 นาโนเมตร 

เปนสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่สูงที่สุดอยูในชวงอินฟาเรดใกล นอกจากน้ีพบวาความเขมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวมีคา

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 เม่ือหลายปกอนคริสตศักราชแตแกวไดรับ

ความนิยม และนํามาใชงานอยางกวางขวางเม่ือประมาณ 3,500 ปหลังจากคนพบ ตอมาไดมีการพัฒนาสูตรแกวเพื่อ

ประยุกตใชทํากระจกเงา ฉนวนความรอน ใชในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเครื่องใชในครัวเรือน อุตสาหกรรมยานยนต 

นอกจากน้ีไดมีการพัฒนาแกวเพื่อใหมีคุณสมบัติพิเศษศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 แกวฟอสเฟตเปนแกวที่ไดรับความสนใจในปจจุบันเน่ืองจากมีสมบัติที่เฉพาะตัวหลายอยาง เชน มีความโปรงใสสูง 

จุดหลอมเหลวต่ํา และการกระจายของแสงต่ํา (R. Vijaya et al., 2013: 85-92) นอกจากน้ีจากการศึกษางานวิจัยพบวา แกว

ฟอสเฟตเปนแกวที่มีประสิทธิภาพตอการดูดกลืนแสง และการเปลงแสงของกลุมธาตุหายาก (rare earth) ไดเปนอยางดี       

(M. Sobczyk et al., 2016: 194-798) โซเดียมออกไซด (sodium oxide: Na2O) และอะลูมิเนียมออกไซด (aluminium 

oxide: Al2O3) ถูกเติมลงในแกวฟอสเฟต เพื่อชวยเพิ่มความเสถียรภาพทางเคมี ลดการดูดความชื้น และชวยปรับปรุงสมบัติ

ทางความรอนของแกวฟอสเฟต กลุมธาตหุายากที่เจือในวัสดุแกวถูกนํามาใชประโยชนอยางกวางขวางตั้งแตเปนตัวเรงปฏิกิริยา

ในอุตสาหกรรมปโตรเลียมเปนโลหะผสมในอุตสาหกรรมเซรามิคไปจนถึงการนําไปใชในการผลิตสารเรืองแสง เน่ืองจากการ

ดูดกลืนแสงและการเปลงแสงมีความคมชัด (X. Yu et al., 2009: 1645–1649) เออรเบียม (erbium: Er3+) เปนหน่ึงในกลุม

ธาตหุายากที่มีความสําคัญ เหมาะสําหรับประยุกตใชทําอุปกรณการส่ือสารโทรคมนาคม เสนใยแกวนําแสง อินฟราเรดเลเซอร

เปนตน (D.V.R. Murthy et al., 2010: 349–353) 

 จากที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของ Er3+ ที่เจือในแกวโซเดียม

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 ตามลําดบั สารเคมีที่ใชในงานวิจัยน้ี คือ โซเดียมคารบอเนต 

(sodium carbonate : Na2CO3) แทนโซเดียมออกไซด (sodium oxide : Na2O), อะลูมิเนียมออกไซด (aluminium oxide 

: Al2O3), อะลูมิเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Ammonium dihydrogen phosphate : NH4H2PO4) แทนฟอสฟอรัสเพนตะ-

ออกไซด (phosphorus pentoxide : P2O5) และเออรเบียมออกไซด (erbium Oxide : Er2O3) โดยการเตรียมสารเคมีที่เปน

สวนผสมทั้งหมด 20 กรัม ลงในเบาหลอมและคนสารเคมีใหเขากันนําไปหลอมที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 

ชั่วโมง และเม่ือครบเวลาที่กําหนด เทนํ้าแกวลงบนแบบพิมพเหล็กกลาไรสนิมเพื่อขึ้นรูปแกว นําแกวที่ไดไปอบ (anneal) ที่

อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง จากน้ันปดเตาอบใหอุณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภูมิหอง จึงนําแกวออกจากเตา

อบ นําตัวอยางแกวไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 x 1.5 x 0.3 ลูกบาศกเซนติเมตร เพื่อใหเหมาะสมกับเครื่องมือวัดทาง

วิทยาศาสตร 
 

  2.2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ 

 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของตัวอยางแกวในงานวิจัยน้ีไดศึกษาความหนาแนน (density) โดยใชเครื่องวัดความ

หนาแนนรุน ANDHR-200 ของบริษัท Dietheim จากน้ันนําไปคํานวณตามสมการ  

  
w

wa

a

ww
w  


  3/ cmg   (1)  
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 เม่ือ aw  = นํ้าหนักของตัวอยางแกวเม่ือชั่งในอากาศ (g)  

 ww   = นํ้าหนักของตัวอยางแกวเม่ือชั่งในนํ้า (g) 

 wa ww   = นํ้าหนักที่หายไปในนํ้าหรือหมายถึงนํ้าหนักของนํ้าที่ปริมาตรเทากัน 

    = ความหนาแนนของวัตถุ 

 w   = ความหนาแนนของนํ้า (1 g/cm3)   

 จากคาความหนาแนนของแกวสามารถนํามาคํานวณหาคาปริมาตรเชิงโมลไดตามสมการ   

      
T

M
MV              molcm /3         (2)  

 เม่ือ TM  = นํ้าหนักโมเลกุลรวมของแกวตัวอยาง 

    = ความหนาแนนของตัวอยางแกว 

 MV   = ปริมาตรเชิงโมล   

 เม่ือ TM หมายถึงผลรวมทั้งหมกของนํ้าหนักโมเลกุลโดยหาไดจาก 

 
32325252323222 OErOErOPOPOAlOAlONaONaT ZxZxZxZxM   (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 
 

 ผลการทดลองหลอมแกวพบวาตัวอยางแกวที่ไดมีลักษณะ เปนเน้ือเดียวกัน ใสสมํ่าเสมอและมีสีชมพูเพิ่มมากขึ้นตาม

ความเขมขนของ Er2O3 ที่เพิ่มขึ้น เน่ืองจากเออรเบียมออกไซดเปนสารเคมีที่ใหสีชมพู ดังน้ันเม่ือเพิ่มความเขมขนของ Er2O3 

จึงสงผลใหตัวอยางแกวมีสีชมพเูพิ่มขึ้น แสดงดังภาพที่ 1 

 

 
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. 00 -  1 .0 0 

0. 00 mol%     0.05 mol%    0.50 mol%    1.00 mol%    2.00 mol%     3.00 

mol% 
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รอยละโดยโมล ลดลงที่ความเขมขน 2 .0 0  รอยละโดยโมล และเพิ่มขึ้นอีกครั้งที่ความเขมขน 3 .00 รอยละโดยโมล ดังน้ัน

ตัวอยางแกว NAPEr จะไมขึ้นกับปริมาณความเขมขนของ Er 2O3 โดยที่ความเขมขน 0.00 รอยละโดยโมล มีปริมาตรเชิงโมล

ต่ําที่สุด เทากับ 46.5970 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล และความเขมขน 1.00 รอยละโดยโมล มีปริมาตรเชิงโมลสูงที่สุด เทากับ 

47.0485 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล ดังแสดงในตารางที่ 1 คาปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว NAPEr ที่ความเขมขนที่มี

แนวโนมเพิ่มขึ้นอาจเน่ืองมาจาก Er2O3 เขาไปทําลายสะพานเชื่อมออกซิเจน (non-bridging oxygen) ในโครงสรางของแกว

ฟอสเฟตมากขึ้น สงผลใหปริมาณเชิงโมลของแกวตัวอยางเพิ่มขึ้น และสําหรับตัวอยางแกว NAPEr ที่ไมขึ้นกับความเขมขนของ 

Er2O3 อาจเน่ืองมาจาก Er2O3 เขาไปเชื่อมสะพานออกซิเจน (bridging oxygen) ในโครงสรางของแกวฟอสเฟตมากขึ้น สงผลให

ปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยางไมขึ้นกับความเขมขนของ Er2O3 

 

ตารางที่ 1 คาความหนาแนน และคาปริมาตรเชิงโมลของแกว NAPEr ที่เจือ Er2O3 ที่ความเขมขนตาง ๆ 

ตัวอยาง

แกว 
สัดสวนสารเคมี 

สมบัติทางกายภาพ 

ความหนาแนน  

(กรัมตอลูกบาศก-

เซนติเมตร) 

ปริมาตรเชิงโมล 

(ลูกบาศก-

เซนติเมตรตอโมล) 

NAPEr1 15Na2O : 20Al2O3 : 65P2O5  2.6172  0.0148 46.5970 

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 ของแกวโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟตที่เจือดวย Er2O3  ที่ความเขมขน 0.00, 0.05, 

0.50, 1.00, 2.00 และ 3.00 รอยละโดยโมล พบวาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว NAPEr ในชวง UV-Vis-NIR จะได

สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว NAPEr แสดงดังภาพที ่2  
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ภาพที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว NAPEr ในชวงความยาวคล่ืน 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 ในชวงความยาวคล่ืน 200-1700 นาโนเมตร พบวาตัวอยางแกวสามารถดูดกลืนแสง

ชวงอินฟราเรดใกล (UV-Vis-NIR) ไดอยางมีประสิทธิภาพ พบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงทั้งหมด 11 พีค คือ ที่ความยาวคล่ืน 

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

เพิ่มขึ้นตามความเขมขนของ Er2O3 ซ่ึงที่ความยาวคล่ืน 1537 นาโนเมตร เปนสเปกตรัมการดูดกลืนแสงสูงที่ สุดในชวง

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 เม่ือ x เทากับ 0.00, 0.05, 0.50, 1.00, 2.00 และ 3.00 รอยละโดยโมล 

ตัวอยางแกวถูกเตรียมดวยวิธีการหลอมและทําใหเย็นตัวอยางรวดเร็ว (melt qeunching) โดยหลอมแกวที่อุณหภูมิ 1200 

องศาเซลเซียส ผลการเตรียมตัวอยางแกวพบวา คาความหนาแนนมีแนวโนมขึ้นกับปริมาณความเขมขนของ Er2O3 และคา
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ปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกวไมขึ้นกับปริมาณความเขมขนของ Er2O3 การดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวในชวงความยาว

คล่ืน 200-17 00 นาโนเมตร พบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงทั้งหมด 11 พีค โดยความยาวคล่ืน 1537 นาโนเมตร เปนสเปกตรัม

การดูดกลืนแสงสูงที่สุดในชวงอินฟราเรดใกล นอกจากน้ีพบวาความเขมการดูดกลืนแสงมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของ Er2O3 

จากผลการทดลองสามารถสรุปไดวา แกวโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟต เจือดวย Er2O3 มีแนวโนมสําหรับเปนวัสดุทางแสง 

(optical materials) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

5. กิตติกรรมประกาศ  
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ชวยเหลือในทุก ๆ ดานในการทํางานวิจัย โดยเฉพาะเก่ียวกับแกวโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟต ที่ใหคําแนะนําเปนประโยชน

สําหรับการปรับปรุงแกไขงานวิจัยในครั้งน้ี และศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัย
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การวิเคราะหหาธาตุองคประกอบของปุยแกวและปุยทั่วไป 

ดวยเครื่องเอกซเรยฟลอูอเรสเซนตสเปกโตรเมทร ี

Element Analysis of Glass-Fertilizer and Fertilizer  

by X-ray Fluorescence Spectrometry 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีไดศึกษาวิเคราะหหาองคประกอบของปุยแกวกับปุยทั่วไป 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  
 

 การรักษาส่ิงแวดลอมเปนส่ิงสําคัญมากในดานอุตสาหกรรมตาง ๆ ในโลก การใชปุยในดานเกษตรกรสามารถให

ผลผลิตที่ดีมาก แตในอีกดานหน่ึงการใชปุยก็เปนส่ิงอันตรายในดานสภาพแวดลอมเชนกัน ดังน้ันปริมาณที่ใชปุยจึงจําเปนมาก

ที่จะใหพืชมีผลผลิตที่ดี น่ันหมายความวาเราจําเปนตองใชปุยที่เปนสารอาหารที่พืชตองการซ่ึงละลายไดอยางรวดเร็ว         

ความเปนไปไดที่ใชแกวฟอสเฟตไดถูกคํานึงถึงตองแตป ค.ศ. 1945  

 การใชแกวฟอสเฟตในการเกษตร โดยพื้นฐานทั่วไปแลวจะละลายชาแตกตางจากปุยฟอสเฟต ซ่ึงเม่ือละลายในดิน

แลวสารเคมีจะถูกตรึงอยูในดิน ความที่แกวฟอสเฟตละลายชาและสามารถควบคุมการละลาย ใหสารฟอสฟอรัสและ

สารอาหารอ่ืน ปรับปรุงไดดีเพื่อใหพืชไดรับเปนเวลาหลายป ปุยแกวเปนปุยแบบใหมที่มีคุณภาพสูง สามารถควบคุมการปลอย

สารอาหาร ทํามาจากองคประกอบตาง ๆ ของธาตุ (โพแทสเซียม, ฟอสฟอรัส, แมกนีเซียม, ซัลเฟอร, แคลเซียม) ที่มีประโยชน

มากสําหรบัพืชและผสมเขากับจุลธาตุอาหาร (โบรอน, เหล็ก, โมลิบดินัม, ทองแดง, ซิงค, แมงกานีส) ซ่ึงธาตุเหลาน้ีสําคัญมาก

ที่จะชวยใหพืชเจริญเติบโตไดดี (V. Ivanenko et al., 2007: 323-332) ขอดีของปุยแกวที่ดีกวาปุยเคมีคือ ปุยแกวไมเปน

สารพิษตอสภาพแวดลอมแมวาจะมีความเขมขนที่สูงก็ตาม มีความสามารถในการละลาย ไดชากวาปุยเคมีและคอย ๆ ปลอย

สารอาหารใหพืชไดเปนระยะเวลานาน ประหยัดกวาปุยเคมี จากความสามารถในการละลาย องคประกอบของแกว การปลอย

สารอาหารอยางตอเน่ืองไดในระยะเวลานาน ๆ ทําใหแกวมีความเหมาะสมในการทําเปนปุย ใชสําหรับการเจริญเติบโตของพืช 

(Dr. R. K.  Chaturvedi et al., 2014: 457-463) และปุยแกวยังมีประโยชนอีกมาก เน่ืองจากความสามารถในการละลายนํ้า

ต่ําหรือควบคุมได หลีกเล่ียงมลภาวะทางนํ้าที่อยูใตดิน คาความเปนกรด-เบสของดินสามารถควบคุมหรือปรับไดดวยคาความ

เปนกรด-เบสของแกว ไมปลอยไอออนที่เปนกรด (Cl-, SO2-) ซ่ึงเปนอันตรายตอพืชดังน้ันจึงไมมีความเส่ียงของการเผาไหมของ

ดินเม่ือไดรับสารที่ไมเหมาะสมและสามารถควบคุมอัตราการละลายในนํ้าไดงายโดยการเปล่ียนสวนประกอบของแกว         

(G. Hazra et al., 2014: 2249-4626) 

 จากที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาหาปริมาณองคประกอบของปุยแกวกับปุยทั่วไปที่แตกตางกัน 

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 

 การศึกษาในงานวิจัยน้ีไดศึกษาปริมาณองคประกอบของปุยแกวกับปุยทั่วไป 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

(%) 

สูตรปุย 

ปุยแกว 8-24-24 20-8-20 14-7-35 

SiO2 - - 0.807 - 

P2O5 18.053 23.507 9.132 8.628 

SO3 27.462 5.597 - - 

K2O 40.825 36.720 37.085 47.405 

CaO 11.508 - 19.359 - 

MnO 0.375 0.091 0.056 0.034 

Fe2O3 0.858 1.932 1.599 0.919 

CuO 0.011 0.010 0.014 - 

ZnO 0.029 0.021 0.044 0.017 

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 - 0.043 

WO3 0.392 - - - 

Ru2O3 - 0.002 - - 

Cl - 31.859 31.784 42.823 

Br - 0.112 0.122 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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เซนตสเปกโตรมิเตอร (X-Ray Fluorescence Spectrometer : XRF) เพื่อทําการวิเคราะหหาปริมาณของแรธาตุและ

องคประกอบของธาตุในตัวอยางปุยชนิดตาง ๆ ผลการวิเคราะหพบวาในปุยแกวจะมีธาตุองคประกอบหลักคือ K2O, P2O5, 

CaO และ SO3 และปุยทั่วไปชนิดตาง ๆ จะมีธาตุองคประกอบหลักคือ K2O, P2O5 และ Cl และยังพบองคประกอบของธาตุ

อ่ืน ๆ อีกมากมายทีใ่ชสามารถใหพืชนําไปใชประโยชนในการเจริญเตบิโต  
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ที่ใหคําแนะนําเปนประโยชนสําหรับการปรับปรุงแกไขงานวิจัยในครั้งน้ี และศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและ
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บทคัดยอ  

 

 งานวิจัยน้ีศึกษาและเปรียบเทียบทับทิมธรรมชาติจาก โมซัมบิก เมียนมาร เซียรราลีโอน และเวียดนาม กับทับทิม

สังเคราะห โดยจากผลการศึกษาความหนาแนนของอยางทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะหมีคาอยูระหวาง 3.9357-

4.0269 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ตัวอยางทับทิมถูกนํามาหาสวนประกอบดวยเครื่องเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอร 

แบบกระจายพลังงาน ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาทับทิมสวนใหญประกอบดวยอะลูมิเนียมออกไซด โครเมียมออกไซด      

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) ที่มนุษยรูจักมีประมาณ 4000 ชนิด แตมีเพียง 50 ชนิดเทาน้ันที่มีคุณสมบัติ

เปนอัญมณี (Gems) โดยอัญมณีธรรมชาติ (Natural gems) มีความสวยงาม (Beauty) แข็ง (Hardness) ทนทาน (Durability) 

และหายาก (Rarity) ซ่ึงคุณสมบัติเหลาน้ีทําใหอัญมณีมีคุณคา (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) เปนตระกูลพลอยที่มีคุณภาพดีที่สุดประเภทหน่ึงที่นํามาใชทําเปนเครื่องประดับเพราะมี

ความแข็งและทนทานตอการขีดขวนไดเปนอยางดี มีองคประกอบหลักคือธาตุอะลูมิเนียม (Aluminium; Al)  โดยเน้ือแทของ

กอนผลึกอะลูมิเนียมบริสุทธ์ิใสไมมีสี แตเน่ืองจากมีธาตุที่อยูในธรรมชาติมาผสมขณะกอตัวเปนผลึกจึงทําใหคอรันดัมเกิดสี 

และมีสีแตกตางกันออกไป (Intarasiri et al., 2016: 205, Sakthivel et al., 2017: 267, Sorokina et al., 2015: 106) เชน 

ธาตุโครเมียม (Chromium; Cr) ทําใหเกิดสีแดงที่เรียกกันวา ทับทิม (Ruby) ธาตุเหล็ก (Iron; Fe) และธาตุไทเทเนียม 

(Titanium; Ti) ทําใหเกิดสีนํ้าเงินเรียกวา 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) โดยสีอ่ืนที่ไมใช Blue sapphire เรียกรวมกันวา 

แซฟไฟรสีตาง ๆ (Fancy colored sapphire)  

ทิมทับ (Ruby) เปนหน่ึงในพลอยตระกูลคอรันดัมที่มีมูลคาทางการคาสูง โดยสีเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดมูลคา

ของทับทิม ซ่ึงสีของของทับทิมเกิดจากธาตุโครเมียมเขาไปแทนที่อะลูมิเนียมในโครงสราง (Intarasiri et al., 2016: 205, 

Sakthivel et al., 2017: 267) และความเขมขนของธาตุที่ตางกันสงผลตอความทึบความสวางของสีในทับทิม ซ่ึงพบวา

ปริมาณของเหล็กและโครเมียมมีผลตอความเขมของสีนํ้าเงินและสีแดง 

นอกจากน้ีจากความซับซอนทางธรณีวิทยาและทางภูมิศาสตรของแตประเทศสงผลใหทับทิมในธรรมชาติ มี

องคประกอบทางเคมีและปริมาณที่แตกตางกัน ดังน้ันในงานวิจัยน้ีผูวิจัยสนใจศึกษาหาองคประกอบของธาตุในรูปของออกไซด

ของทับทิมจากแตละประเทศ คือ สาธารณรัฐโมซัมบิก (Republic of Mozambique) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

(Republic of the Union of Myanmar) สาธารณรัฐเซียรราลีโอน (Republic of Sierra Leone) และสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) ดวยเครื่องเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอรแบบกระจายพลังงาน    

เพื่อทราบถึงปริมาณของโครเมียม ซ่ึงเปนพื้นฐานสําหรับนําไปปรับปรุงคุณภาพของทับทิม และประยุกตใชงานทางเทคโนโลยี 

เชน ตัวกลางเลเซอรสีแดงตอไป 

 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

ศึกษาความหนาแนน (Density) ของตัวอยางทับทิมโดยใชหลักการของอารคิมีดิส ดวยเครื่องวัดความหนาแนน    

รุน AND HR- 200 ของบริษัท Dietheim  ดวยวิธีการชั่งนํ้าหนักของทับทิมในอากาศและในนํ้า จากน้ันนําคาที่ไดมาคํานวณหา

คาความหนาแนนโดยใชสมการ 

w
ba

a

ww
w  


  (1) 

เม่ือ   หมายถึง ความหนาแนนของตัวอยาง (g/cm3), aw  หมายถึง นํ้าหนักของตัวอยางในอากาศ (g), bw
หมายถึงนํ้าหนักของตัวอยางในนํ้า (g) และ w  หมายถึง ความหนาแนนของนํ้า (1.000 g/cm3) 
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องคประกอบทางเคมีของทับทิมในรูปของออกไซด วิเคราะหดวยเครื่องเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอร     

แบบกระจายพลังงาน (Energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer, EDXRF) บริษัท Panalytical รุน MiniPal-4 

 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอยางทับทิมที่ใชในงานวิจัย 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณผล 
 

จากการศึกษาความหนาแนนของตัวอยางทับทิม พบวาทับทิมจากโมซัมบิก (Mozambique) เมียนมาร (Myanmar) 

เซียรราลีโอน (Sierra Leone) เวียดนาม (Vietnam) และทับทิมสังเคราะห (Synthetic) มีความหนาแนนเทากับ 

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 เม่ือนําความหนาแนนของทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะหมาเปรียบเทียบกันแสดงดังภาพที่ 2 พบวา

มีคาใกลเคียงกัน โดยมีคาอยูระหวาง 3.9357-4.0269 g/cm3 และจากการศึกษางานวิจัยพบวาความหนาแนนของตัวอยาง

ทับทิมมีคาใกลเคียงกับตัวอยางทับทิมงานวิจัยอ่ืน ๆ (Sorokina et al., 2015: 167) 

 

Mozambique Myanmar  SierraLeone Vietnam Synthetic
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Countries of ruby  
ภาพที่ 2  ความหนาแนนของตัวอยางทับทิม 

 

ตัวอยางทับทิมที่ใชในงานวิจัยถูกนํามาวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีดวยเครื่องเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนซ             

สเปกโตรมิเตอรแบบกระจายพลังงาน จากการศึกษาสัดสวนทางเคมีของออกไซดแตละชนิดที่เปนองคประกอบของทับทิม

ธรรมชาติจากตางประเทศและทับทิมสังเคราะห พบวามีองคประกอบของอะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) เปนองคประกอบหลัก

ประมาณ 96.1640-99.1900 และอัตราสวนที่รองลงมาคือ โครเมียมออกไซด (Chromium oxide; Cr2O3) ประมาณ 0.3659-

1.2891 ไอรอนออกไซด (Iron oxide; Fe2O3) ประมาณ 0.0250-0.7340 และไทเทเนียมออกไซด (Titanium oxide; TiO2) 

ประมาณ 0.0290-0.6280 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา องคประกอบทางเคมีของ
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ทับทิมจากแตละที่มีความแตกตางกัน ซ่ึงเปนผลมาจากลักษณะทางภูมิศาสตรของแตละประเทศ และเม่ือเปรียบเทียบระหวาง

ทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะหพบวาทับทิมสังเคราะหมีองคประกอบทางเคมีนอยกวาทับทิมธรรมชาติ เน่ืองจากการ

สังเคราะหสามารถกําหนดสัดสวนขององคประกอบทางเคมีได จากผลการทดลองดังกลาวสามารถยืนยันไดวา ทับทิมเปน

พลอยในตระกูลคอรันดัมที่มี Al2O3 เปนองคประกอบหลัก และมี Cr2O3 เจือปนอยูในปริมาณที่มากกวา Fe2O3 และ TiO2 จึง

สงผลใหทับทิมมีสีแดง นอกจากน้ีพบวาทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะหมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางโครงสรางที่

คลายกัน 

 

ตารางที่ 1 สัดสวนองคประกอบทางเคมีในรูปออกไซดของทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะห (เปอรเซ็นโดยนํ้าหนัก; wt%) 

สารประกอบ

ออกไซด 

ทับทิมธรรมชาต ิ ทับทิมสังเคราะห 

โมซัมบิก เมียนมาร เซียรราลีโอน เวียดนาม ไทย* 
งานวิจัย

ปจจุบัน 
ไทย* 

MgO 0.2150 - - - - - - 

Al2O3 97.7410 96.1641 97.1848 96.2024 99.1900 97.4805 97.3200 

SiO2 - - - - - 0.7802 1.0800 

P2O5 - 1.7523 - 2.0408 - - - 

K2O - 0.0370 - 0.1012 - - - 

CaO 0.7550 0.3735 1.0231 0.5533 0.0300 0.6141 - 

TiO2 0.0450 0.6280 0.0270 0.2200 0.0200 0.0290 0.0100 

Cr2O3 0.4460 0.8770 1.2891 0.3659 0.2300 1.0202 1.5800 

Fe2O3 0.7340 0.1501 0.3730 0.3510 0.5000 0.0250 0.0100 

CuO - - - - - 0.0110 - 

ZnO - 0.0030 0.0070 0.1334 0.0100 - - 

Ga2O3 0.0110 0.0150 0.0080 0.0320 0.0200 - - 

WO3 0.0530 - - - - - - 

Cl - - 0.0880 - - 0.0400 - 

* (Juncomma et al., 2014: 104) 

 

4. สรุปผลการทดลอง 
 

งานวิจัยน้ีศึกษาและเปรียบเทียบทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะห โดยทับทิมธรรมชาติมาจากแหลงกําเนิดที่

แตกตางกัน คือ โมซัมบิก  เมียนมาร  เซียรราลีโอน และเวียดนาม  จากการศึกษาความหนาแนนของตัวอยางทับทิมพบวา

ทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะหมีความหนาแนนใกลเคียงกัน โดยมีคาอยูระหวาง 3. 9357-4 . 0269  g/cm3 จาก

การศึกษาสัดสวนองคประกอบทางเคมีพบวาทับทิมที่ใชในงานวิจัยประกอบดวยธาตุหลักคือ อะลูมิเนียมออกไซดซึ่งมีสัดสวน

มากกวา 96 และอัตราสวนที่รองลงมาคือ โครเมียมออกไซด ไอรอนออกไซด และไทเทเนียมออกไซด ตามลําดับ โดยจากผล

การทดลองสามารถยืนยันไดวาสีแดงของทับทิมเกิดจาก Cr2O3 ที่เจือปนอยูในโครงสราง การเปรียบเทียบแหลงกําเนิดของ

ทับทิมพบวาทับทิมจากเซียรราลีโอนมีปริมาณ Cr2O3 สูงสุดซ่ึงอาจบงบอกไดถึงคุณภาพของทับทิม แตตองมีการศึกษาเพิ่มเติม

ตอไป 
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การเปรียบเทียบองคประกอบของข้ีเถาแกลบและข้ีเถาลอย 

Comparison of Composition of Rice Husk and Fly Ash 

 

กิตติพงษ เสียงเสนาะ1,2 ณัฐทิตา โพคา1 นาฎอนงค ดอนศรีจนัทร 1 และจักรพงษ แกวขาว1,2 

 
1สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2ศูนยวิจัยแกวและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

first_f@windowslive.com 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบองคประกอบของตัวอยางขี้เถาแกลบและขี้เถาลอยที่ใชในการผลิตอิฐมอญ

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 นํ้า และวัสดุที่ไมมี

ความเหนียว อาทิ ขี้เถาแกลบ ทราย ผสมกันในอัตราสวนที่เหมาะสม นวดผสมใหเปนเน้ือเดียวกัน ใสแบบพิมพอัดเปนกอน

ส่ีเหล่ียมตามขนาดที่ตองการ ทิ้งไวใหแหง จากน้ันจึงนําไปเผาจนสุก อิฐมอญเปนหน่ึงในผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชนรองรับ โดยเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐาน ประกอบดวย ลักษณะทั่วไปตองไมมีรอยแตกหรือราว แตอาจจะบิ่นไดเล็กนอย  

มีความคลาดเคล่ือนของความกวาง ความยาว และความหนา ไมเกิน ± 5 มิลลิเมตร มีความตานทานแรงอัดไมนอยกวา 7         

เมกะพาสคัล และการดูดซึมนํ้าไมเกินรอยละ 25 การเลือกดินเหนียวที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอิฐมอญน้ัน มีขอที่ควรคํานึงถึง

คือ ความเหนียวของดินเพื่อใหขึ้นรูปไดงาย อุณหภูมิที่เผาใหสุกตัวควรอยูในชวง 50-1100 องศาเซลเซียส เพื่อใหอิฐมีความแข็ง

โดยไมมีการหดตัวหรือผิดรูปมากเกินไป นอกจากน้ันควรมีปริมาณดินเหนียวสํารองที่เพียงพอเพื่อมีวัตถุดิบใชในระยะยาว  

ขี้เถาแกลบคือเปลือกขาวหรือแกลบที่ถูกเผาไหมเปนถาน โดยทั่วไปขี้เถาที่หลงเหลือจากการเผาวัสดุไมใชส่ิงที่นาสนใจนัก 

ยกเวนเถาแกลบ เพราะนักวิทยาศาสตรพบวา ในเถาแกลบมีซิลิกา (silica, SiO2) เปนองคประกอบประมาณ 70-90% และเถา

แกลบมีความพรุน (porosity) มาก นํ้าหนักเบา มีพื้นที่ผิวมาก มีสมบัติดูดซับ (absorbent) ดีอีกทั้งมีสมบัติเปนฉนวนดวย 

ขี้เถาลอย (Fly Ash) เปนผลพลอยไดจากการเผาถานหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟาถานหินที่บดละเอียดจะถูกเผาเพื่อให

พลังงานความรอนแกหมอไอนํ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟาตอไป เถาถานหินขนาดใหญจะตกลงยังกนเตา จึงเรียกกันวา เถากนเตา

หรือเถาหนักสวนเถาถานหินขนาดเล็กกวา 1 ไมครอน จนถึงประมาณ 200 ไมครอน จะถูกพัดออกมาตามอากาศรอน จึงเรียกวา 

เถาลอย (Fly Ash) เถาลอยจะถูกดักจับโดยที่ดักจับไฟฟาสถิต เพื่อไมใหลอยออกไปกับอากาศรอน ซ่ึงจะกอใหเกิดมลภาวะใน

พื้นที่รอบโรงไฟฟา 

จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนน้ันทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานในการกําบังรังสีของขี้เถาแกลบ

และขี้เถาลอย 

 

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 

การวิจัยครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบองคประกอบของตัวอยางขี้เถาแกลบและขี้เถาลอยที่ใชในการผลิตอิฐมอญ

ที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางขี้เถาแกลบจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี และนําขี้เถาแกลบที่ไดมาไปเปรียบเทียบ

องคประกอบและโครงสรางโดยใชเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอร  
 

2.1 ตัวอยางวัสดุ ข้ีเถาแกลบจังหวัด นครปฐม และราชบุรี 

 ตัวอยางวัสดุที่ใชในงานวิจัยน้ีทั้ง 2 ชนิดเปนวัสดุที่ใชในอุตสาหกรรมการกอสรางที่ไดจากสถานที่ผลิตวัสดุกอสรางแหงหน่ึง

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 

ในงานวิจัยน้ีจะทําการเตรียมตัวอยางทั้ง 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 อุปกรณและเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและวิเคราะหผลประกอบไปดวย 

2.3.1 เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร 

 เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอรที่ใชในงานวิจัยน้ี แสดงดังภาพที่ 7 
 

      
 

ภาพที่ 7 เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร 

 

3. ผลการวิจัย          
                                                                                                                              

3.1 คุณสมบัติของข้ีเถาลอย 

3.1.1 องคประกอบของของข้ีเถาลอย 

 จากการวิเคราะหองคประกอบของขี้เถาลอยที่ใชปนอิฐมอญในรูปของออกไซดดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซน 

-สเปกโตรมิเตอร ผลการวิเคราะหเปนดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 องคประกอบของธาตุที่พบในขี้เถาลอยที่ใชปนอิฐมอญในรูปของออกไซด 

ธาตุองคประกอบที่พบในข้ีเถาลอย 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) 

 

จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดังตารางที่ 1 ในขี้เถาลอย พบวามีปริมาณของ SiO2 , CaO และ Al2O3 ในปริมาณ 

29.20, 24.28 และ 20.80 % โดยนํ้าหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก  
 

3.2 คุณสมบัติของข้ีเถาแกลบ 

3.2.1 องคประกอบของข้ีเถาแกลบ ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

 จากการวิเคราะหองคประกอบขี้เถาแกลบดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร ผลการวิเคราะหเปนดัง

ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 องคประกอบของธาตุที่พบในขี้เถาแกลบ จังหวัดนครปฐม 

ธาตุองคประกอบที่พบในข้ีเถาลอย ปริมาณธาตุองคประกอบ (รอยละโดยน้ําหนัก) 

CaO 24.28 

TiO2 2.40 

Cr2O3 0.04 

MnO 0.35 

Fe2O3 11.70 

CuO 0.12 

ZnO 0.16 

ธาตุองคประกอบที่พบในข้ีเถาแกลบ 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 % โดยนํ้าหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก  
 

3.2.2 องคประกอบของข้ีเถาแกลบ ตําบลหลุมดิน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 จากการวิเคราะหองคประกอบขี้เถาแกลบดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร ผลการวิเคราะหเปนดัง

ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 องคประกอบของธาตุที่พบในขี้เถาแกลบ จังหวัดราชบุร ี

 

จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดังตารางที่ 3 ในขี้เถาแกลบจังหวัดราชบุรี พบวามีปริมาณของ SiO2 , K2O 

และ CaO ในปริมาณ 87.33 , 6.51 และ 2.74 % โดยนํ้าหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก  

 

4. สรุปผลการทดลอง 
 

งานวิจัยในครั้งน้ีไดนําตัวอยางจากขี้เถาลอยและขี้เถาแกลบที่ใชในการทําอิฐมอญ จากดินตัวอยางเพื่อศึกษาหาธาตุ

องคประกอบของตัวอยาง จากการทดลองพบวาในขี้เถาลอยมีปริมาณของ SiO2  CaO และ Al2O3 ในปริมาณ 29.20 24.28 

และ 20.80 % โดยนํ้าหนัก ขี้เถาแกลบจังหวัดนครปฐมมีปริมาณของ SiO2  K2O และ P2O5 ในปริมาณ 70.19 12.28 และ 

6.29 % โดยนํ้าหนัก และขี้เถาแกลบจังหวัดราชบุรีมีปริมาณของ SiO2  K2O และ CaO ในปริมาณ 87.33  6.51 และ 2.74 % 

โดยนํ้าหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก  

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 

 ขอขอบพระคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร อาคารศูนย

วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อํานวยความสะดวก

และใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย 

 

ธาตุองคประกอบที่พบในข้ีเถาแกลบ 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 
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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 
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2ศูนยวิจัยแกวและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบองคประกอบในตัวอยางดินที่ใชในการผลิตอิฐมอญโดยการสุมตัวอยาง

ดินที่ใชทําอิฐมอญจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรี จากน้ันนําดินที่ไดมาศึกษาองคประกอบโดยใชเครื่องเอกซเรย

ฟลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอร จากการวิจัยพบวาดินจากจังหวัดราชบุรี มีธาตุ SiO2 เปนองคประกอบ 47.68% จังหวัดนครปฐม 

มีธาตุ SiO2 เปนองคประกอบ  43.08% 

  

คําสําคัญ: องคประกอบ  โครงสราง  ดินจังหวัดนครปฐม  ดินจังหวัดราชบุร ี

 

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%. 
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1.บทนํา 
 

อิฐมอญ เปนวัสดุกอสรางที่ใชกันแพรหลายมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อิฐมอญทําจาก ดินเหนียว นํ้า และวัสดุที่ไมมี

ความเหนียว อาทิ ขี้เถาแกลบ ทราย ผสมกันในอัตราสวนที่เหมาะสม นวดผสมใหเปนเน้ือเดียวกัน ใสแบบพิมพอัดเปนกอน

ส่ีเหล่ียมตามขนาดที่ตองการ ทิ้งไวใหแหง จากน้ันจึงนําไปเผาจนสุก อิฐมอญเปนหน่ึงในผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชนรองรับ โดยเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐาน ประกอบดวย ลักษณะทั่วไปตองไมมีรอยแตกหรือราว แตอาจจะบิ่ นได

เล็กนอย มีความคลาดเคล่ือนของความกวาง ความยาว และความหนา ไมเกิน ± 5 มิลลิเมตร มีความตานทานแรงอัดไมนอยกวา  

7 เมกะพาสคัล และการดูดซึมนํ้าไมเกินรอยละ 25 การเลือกดินเหนียวที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอิฐมอญน้ัน มีขอที่ควรคํานึงถึง 

คือ ความเหนียวของดินเพื่อใหขึ้นรูปไดงาย อุณหภูมิที่เผาใหสุกตัวควรอยูในชวง 950-1100 องศาเซลเซียส เพื่อใหอิฐมีความ

แข็งโดยไมมีการหดตัวหรือผิดรูปมากเกินไป นอกจากน้ันควรมีปริมาณดินเหนียวสํารองที่เพียงพอเพื่อมีวัตถุดิบใชในระยะยาว  

ดินเหนียว เปนดินที่มีเน้ือละเอียด ในสภาพดินแหงจะแตกออกเปนกอนแข็งมาก เม่ือเปยกนํ้าแลวจะมีดความยืดหยุน 

สามารถปนเปนกอนหรือคลึงเปนเสนยาวได เหนียวเหนอะหนะติดมือ เปนดินที่มีการระบายนํ้าและอากาศไมดี แตสามารถอุมนํ้า

ดูดยึด และแลกเปล่ียนธาตุอาหารพืชไดดี เหมาะที่จะใชทํานาปลูกขาวเพราะเก็บนํ้าไดนาน จากความสําคัญที่กลาวมาขางตน

น้ันทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานในการกําบังรังสีของดินที่ใชปนอิฐมอญ 

 

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย   
 

งานวิจัยน้ีไดทําการทดลองเพื่อศึกษาเก่ียวกับดินที่ใชปนโองที่เปนสวนผสมของอิฐมอญ โดยใชการเปรียบเทียบองคประกอบ

ของดินที่ใชทําอิฐมอญดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร โดยทําการเก็บตัวอยาง 2 ชนิด คือ ดินจากจังหวัด

ราชบุรีและนครปฐมเพื่อ  ศึกษาในดานองคประกอบจากน้ันนําขอมูลที่ไดมา เปรียบเทียบกัน 

2.1 ตัวอยางดินจังหวัดนครปฐมและราชบุรี   

ตัวอยางวัสดุที่ใชในงานวิจัยน้ีทั้ง 2 ชนิด คือดินจังหวัดนครปฐมและราชบุรี เปนวัสดุที่ใชในอุตสาหกรรมการกอสราง

ที่ไดจากสถานที่ผลิตวัสดุกอสรางแหงหน่ึงในจังหวัดนครปฐม และราชบุรี โดยลักษณะทั่วไปของตัวอยางวัสดุทั้ง 2 ชนิด แสดง

ดังภาพที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยางดินจังหวัดนครปฐม 
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ภาพที่ 2  ตัวอยางดินจังหวัดราชบุรี 

 

2.2 การเตรียมตัวอยางวัสดุ 

ในงานวิจัยน้ี จะทําการเตรียมวัสดุตัวอยางทั้ง 2 ชนิด คือ ดินจังหวัดนครปฐมและราชบุรี อยางละ 2 กรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ตัวอยางดินจังหวัดนครปฐม จํานวน 2 กรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ตัวอยางดินจังหวัดราชบุรี จํานวน 2 กรัม 

 

2.3 อุปกรณและเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและวิเคราะหผลประกอบไปดวย 

2.3.1 เคร่ืองเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร  

สําหรับเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอรที่ใชในงานวิจัยน้ี แสดงดังภาพที่ 5 
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 ภาพที่ 5  เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร 

 

3. ผลการวิจัย                                                                                                                                      

3.1 คุณสมบัติของดิน 

3.1.1 องคประกอบของดิน ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

จากการวิเคราะหองคประกอบดนิดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร ผลการวิเคราะหเปนดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 องคประกอบของธาตุที่พบในดิน จังหวัดนครปฐม 

ธาตุองคประกอบท่ีพบในดิน ปริมาณธาตุองคประกอบ (รอยละโดยนํ้าหนัก) 

MgO 0.21 

Al2O5 11.76 

SiO2 43.08 

P2O5 0.55 

K2O 7.60 

CaO 1.63 

TiO2 2.73 

V2O5 0.10 

Cr2O3 0.04 

MnO 0.31 

Fe2O3 30.31 

NiO 0.04 

CuO 0.04 

ZnO 0.10 

Ga2O3 0.02 

As2O3 0.03 

Rb2O 0.21 

SrO 0.04 

Y2O3 0.03 

ZrO2 0.21 
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ตารางที่ 1 องคประกอบของธาตุที่พบในดิน จังหวัดนครปฐม (ตอ) 

 

 จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดังตารางที่ 1 ในดิน พบวามีปริมาณของ SiO2, K2O และ P2O5 ในปริมาณ 

43.08, 7.60 และ 0.55% โดยนํ้าหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก 
 

3.1.2 องคประกอบของดิน ตําบลหลุมดิน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

จากการวิเคราะหองคประกอบดนิดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร ผลการวิเคราะหเปนดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 องคประกอบของธาตุที่พบในดิน จังหวัดราชบุร ี

ธาตุองคประกอบท่ีพบในดิน ปริมาณธาตุองคประกอบ (รอยละโดยนํ้าหนัก) 

Nb2O5 0.03 

Ag2O 0.71 

BaO 0.18 

PbO 0.05 

ThO2 0.03 

ธาตุองคประกอบท่ีพบในดิน ปริมาณธาตุองคประกอบ )รอยละโดยนํ้าหนัก(  

MgO 0.07 

Al2O5 7.79 

SiO2 47.68 

P2O5 0.84 

K2O 6.67 

CaO 7.92 

TiO2 2.43 

V2O5 0.07 

Cr2O3 0.04 

MnO 0.37 

  Fe2O3 24.96 

NiO 0.03 

CuO 0.04 

ZnO 0.09 

Ga2O3 0.02 

As2O3 0.03 

Rb2O 0.21 

SrO 0.06 

Y2O3 0.03 

ZrO2 0.42 

BaO 0.12 

PbO 0.05 

ThO2 0.03 
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จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดังตารางที่ 2 ในดิน พบวามีปริมาณของ SiO2 , K2O และ CaO ในปริมาณ 

47.68 , 6.67 และ 7.92% โดยนํ้าหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก  

 

4. สรุปผลการทดลอง 

  

งานวิจัยในครั้งน้ีไดนําตัวอยางจากดินที่ใชในการทําอิฐมอญของจังหวัดนครปฐมและราชบุรีมาเพื่อศึกษาหาธาตุ

องคประกอบ จากการทดลองพบวาดินจังหวัดนครปฐมมี SiO2, K2O และ P2O5 ในปริมาณ 43.08, 7.60 และ 0.55% โดย

นํ้าหนัก และดินจังหวัดราชบุรีมี SiO2, K2O และ CaO ในปริมาณ 47.68, 6.67 และ 7.92% โดยนํ้าหนัก ตามลําดับเปน

องคประกอบหลัก ซ่ึงดินจังหวัดราชบุรมีี SiO2 และ CaO ในปริมาณที่มากกวาจังหวัดนครปฐม 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

  

ขอขอบพระคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร อาคารศูนย

วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อํานวยความสะดวก

และใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย 
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การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

สาขาคณิตศาสตรและสถิติ (MATH) 
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บทคัดยอ  

 

สะเต็มศึกษาเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนการบูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ

คณิตศาสตร โดยเนนการนําความรูไปใชเพื่อการแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตใหมที่เปนประโยชน

ตอการดําเนินชีวิตและการทํางาน ปญหาสําคัญประการหน่ึงของการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรที่ไมประสบความสําเร็จ คือ 

ผูเรียนสวนมากไมสามารถนําองคความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ สาเหตุเกิดจาก

การจัดการเรยีนรูที่มุงเนนทฤษฎีมากเกินไปทําใหผูเรียนไมมีความสุขในการเรียนเทาที่ควร ดังน้ันผูสอนจึงจําเปนตองปรับกระบวน

ทัศนและรูปแบบการจัดการเรียนรูใหสอดรับกับบริบทของการศึกษาและบริบทของผูเรียนในยุคปจจุบัน ณ ที่น้ี เสนอกลยุทธ

รูปแบบการจัดการเรียนรูสําหรับวิชาคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 5 ประการ ดังน้ี            

1) ปรับวิธีเรียน 2) เปล่ียนวิธีสอน 3) ปอนขอมูลนําทาง 4) สรางแรงบันดาลใจ 5) ทาทายความคิด เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

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 หากแตผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูดานการประยุกตใชกลับประสบความสําเร็จ

นอยมากและมีความเหล่ือมลํ้ากัน เกิดชองวางระหวางศักยภาพของผูเรียนอยางเห็นไดชัดในปจจุบัน ผูเรียนที่มีศักยภาพทาง 

การเรียนรูสูงจะสามารถซึมซับประโยชนและความสวยงามขององคความรูทางคณิตศาสตรและสามารถเรียนรูไดดวยรอยยิ้ม 

ในขณะที่ผูเรียนที่มีศักยภาพดอยลงมากลับไมสามารถมองเห็นคุณคาขององคความรูเหลาน้ันได จนผูเรียนจํานวนไมนอยมอง

วิชาคณิตศาสตรเปนยาขม  

สาเหตุประการหน่ึงที่ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของประเทศไทยไมประสบ

ความสําเร็จเทาที่ควร เพราะเกิดจากการมุงเนนการจัดการเรียนรูทางทฤษฎีมากกวาการลงมือปฏิบัติ ประกอบกับบริบทของ

สังคมการศึกษาของประเทศไทยที่เปล่ียนแปลงไปตามนโยบายของภาครัฐ ผูสอนจึงมีเวลาใหกับผูเรียนนอยลง ประกอบกับ

สถานศึกษาไดนําเวลาเรียนไปจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงภาระงานของผูสอนที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการสอนตามปกติทําให

เวลาที่ใชสําหรับจัดการเรียนรูในแตละภาคเรียนลดลงจนไมสามารถจัดการเรียนรูไดครบถวนตามโครงสรางการจัดการเรียนรู

อยางเต็มประสิทธิภาพ 

สะเต็มศึกษาเปนเครื่องมือหน่ึงที่เขามามีบทบาทในการจัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาความเหล่ือมลํ้าทางดานศักยภาพ

ของผูเรียน ทําใหผูเรียนที่มีศักยภาพทางการเรยีนรูตางกันสามารถเรียนรูรวมกันได และเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่มุงเนน

ใหผูเรียนไดตระหนักถึงประโยชนขององคความรูตาง ๆ ที่อยูในบทเรียน ตอบโจทยไดวาเรียนรูเรื่องดังกลาวไปเพื่ออะไร อีกทั้ง

เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหทํางานเปนทีม มีระเบียบวินัย แบบแผน สามัคคี และแสดงศักยภาพในดาน

ตาง ๆ ของผูเรียนแตละคนออกมาผานทางการนําเสนอ ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยรอยยิ้ม 

  

2. ปญหาการจัดการศึกษาของประเทศไทย  
 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใหเปนหลักสูตรแกนกลาง

สําหรับการจัดการศึกษาของประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ตอมาไดมีการทบทวนหลักสูตรจนนําไปสูการพัฒนา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกําหนดสาระการเรียนรู อันประกอบดวย องคความรู ทักษะ

หรือกระบวนการเรียนรูและคุณลักษณะอันพึงประสงค ซ่ึงกําหนดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปน 

ตองเรียนรู โดยมีการกําหนดองคความรู ทักษะสําคัญ และคุณลักษณะสําหรับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

ไวดังน้ี (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

ปณิธานและเจตนารมณที่ระบุไวหลักสูตรมากเทาที่ควร ทั้งน้ี อางอิงผลจากโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ 

(Programme for the International Student Assessment) หรือ PISA ซ่ึงเนนคณิตศาสตรเปนการประเมินหลัก (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) 

นอกจากน้ี ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test) หรือ O-

NET ซ่ึงจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ในวิชาคณิตศาสตรก็มีแนวโนมลดลงอยาง

ตอเน่ือง โดยมีคาเฉล่ียของคะแนนต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 ขาวสะทอนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2559 

ที่มา: CAMPAS Star (2560) 
 

เม่ือพิจารณาผลการทดสอบ PISA และ O-NET ขางตน มีประเด็นที่ควรวิเคราะหวาปญหาดังกลาวเกิดจากสาเหตุใด 

ทั้งที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดวางแนวทางการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

ไวอยางเขมขน ผานการคัดกรองจากผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาเปนอยางดีโดยผานการวิเคราะห สังเคราะห ประกอบกับ

งานวิจัยตาง ๆ และจากภาพที่ 2 ไดสะทอนปญหาสําคัญประการหน่ึงของการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรคือ 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        

ในการแกโจทยปญหาที่มีลักษณะของการประยุกตใชองคความรูน้ัน ๆ ได 

  

3. การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
 

คําวา สะเต็ม หรือ STEM เปนคํายอจากภาษาอังกฤษของศาสตร 4 สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร (Science) 

เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) ถูกใชครั้งแรกโดยมูลนิธิ

วิทยาศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (National Science Foundation: NSF) เพื่ออางถึงโครงการหรือโปรแกรมที่เก่ียวของกับ

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร อยางไรก็ตามมูลนิธิวิทยาศาสตรแหงสหรัฐอเมริกาไมไดใหนิยามที่

ชัดเจนของคําวาสะเต็ม จึงสงผลใหมีการใชและใหความหมายของคําน้ีแตกตางกันออกไป เชน มีการใชคําวาสะเต็มในการ

อางอิงถึงกลุมอาชีพที่มีความเก่ียวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (Hanover Research, 

2011) 

ในสวนของประเทศไทย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหคํา

จํากัดความของสะเต็ม (สะเต็มศึกษา ประเทศไทย, 2560) ไววา สะเต็มเปนองคความรู วิชาการของศาสตรทั้งส่ีที่มีความ

เชื่อมโยงกันในโลกของความเปนจริงที่อาศัยองคความรูตาง ๆ มาบูรณาการเขาดวยกันในการดําเนินชีวิตและการทํางาน ทั้งน้ี 

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) สรางกําลังคน

ดานสะเต็มของประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชาติ 

 ในรายงานการวิจัยเพื่อจัดทําขอเสนอนโยบายการสงเสริมการจัดการศึกษาดานสะเต็มศึกษาของประเทศไทย 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: 15) กลาววา สะเต็มศึกษาเนนการเรียนรูแบบใชผลลัพธหรือสมรรถนะเปนฐาน 

(Outcome/Competency based) ดังน้ันสะเต็มศึกษาจึงเปนการเปล่ียนแนวคิดทางการศึกษาตั้งแตในคุณสมบัติที่พึง

ประสงคของผูเรียนในระดับหลักสูตรแกนกลางไปจนถึงตัวชี้วัดและวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรูในหองเรียน และดวย

แนวคิดของการเรียนรูฐานผลลัพธหรือฐานสมรรถนะน้ี สะเต็มจึงบมเพาะทักษะทางการคิดเชิงตรรกะ การคิดเชิงสัญลักษณ

และนามธรรมผานการเรียนคณิตศาสตร ทักษะที่ไดจากการสะเต็มศึกษาจึงเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนตองไดรับการบมเพาะ

ตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา วัยทํางาน และในการเรยีนรูตลอดชีวิต 

การจัดการเรียนรูรูปแบบปกติทั่วไปในสถานศึกษาของประเทศไทย กําหนดบทบาทของครูใหเปนผูถายทอด 

องคความรูเพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติตาม บรรยากาศของชั้นเรียนสวนมากจะถูกกําหนดบทบาทของผูสอนและผูเรียนไวอยาง

ชัดเจน กลาวคือครูผูสอนจะเปนผู เขียนกระดาน และ พูดบรรยาย ประกอบเน้ือหา (chalk & talk) ในขณะที่ผูเรียนจะมี

หนาที ่ฟง ในส่ิงที่ครูพูดและ จดบันทึกตาม ที่ครูไดเขียนลงบนกระดาน (listen & follow) 

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยอาศัยการ ปรับรูปแบบ

วิธีเรียน ของผูเรียนและ เปล่ียนรูปแบบวิธีสอน ของผูสอน ทําใหบริบทของการศึกษาและองคความรูมีการเปล่ียนแปลงไป

จากเดิม กลาวคือจากเดิมที่บทบาทของผูสอน (chalk & talk) และบทบาทของผูเรียน (listen & follow) แยกออกจากกัน



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

อยางชัดเจนจะถูกปรับใหผูสอนและผูเรียนมีการบูรณาการการเรียนรูรวมกันโดยการใชกิจกรรมสะเต็ม (STEM Activity)  

เปนส่ือกลาง รูปแบบการจัดการเรียนรูจะมีลักษณะของการ ลงมือปฏิบัติและอภิปรายผลรวมกัน (hands on & discuss) 

การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาจึงเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เสริมสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียน 

และทําใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอผูสอนและรายวิชา ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา 

ประภาษี และ อุทิศ อินทรประสิทธ์ิ (2560) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาการวิเคราะหทางคณิตศาสตรโดยการจัดการเรียนรูโดย

ใชปญหาเปนฐานและแนวคิดของสะเต็มศึกษา ซ่ึงผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

และแนวคิดของสะเต็มศึกษา มีคะแนนเฉล่ียการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

และนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและแนวคิดของสะเต็มศึกษา มีคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบวัด

การคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ อรธิดา สวาง และ อุทิศ อินทรประสิทธ์ิ (2560) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษา

ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรดานความคิดริเริ่มดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดของ           

สะเต็มศึกษา ซ่ึงผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษา ทําใหนักเรียน       

มีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรดานความคิดริเริ่มหลังเรียน ( X = 9.96, S.D. = 1.83) สูงกวากอนเรียน ( X  = 7.74, 

S.D. = 1.48) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยังสามารถพัฒนาใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร

ดานความคิดริเริ่มสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาเปนเครื่องมือที่ทรง

ประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิผลทางการศึกษาคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งทางดานการแกปญหา การคิด

วิเคราะห และดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกลยุทธการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูของผูสอน ซ่ึงอัมรินทร 

อภิรักษมาศ (2560) ไดเสนอกลยุทธการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาในการบรรยายพิเศษ “สะเต็มศึกษากับการเรียนรูดวย

รอยยิ้ม” ในงาน Thailand STEM Festival 2017 เม่ือวันที่ 3 – 5 กันยายน 2560 ณ ศูนยสะเต็มศึกษาภาคกลางตอนลาง 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ไว 5 ประการ ไดแก 1) ปรับวิธีเรียน 2) เปล่ียนวิธีสอน 3) ปอนขอมูลนําทาง            

4) สรางแรงบันดาลใจ และ 5) ทาทายความคิด 

อยางไรก็ตาม การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษามิใชวาจะใชเพียงเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาน้ัน 

หากแตควรตองดําเนินการตั้งแตระดับปฐมวัย ผานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

นําไปสูการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับทรรศนะของ เดวิด เคล็ก ที่ไดถวายบรรยายพิเศษแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี หัวขอ “สะเต็มศึกษา: วัฒนธรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21” ในการประชุมโตะกลมไทย-สหรัฐ ฯ ดาน

การศึกษา ครั้งที่ 7 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: 21) ซ่ึงมีใจความสําคัญดังน้ี 

“การจัดการศึกษาโดยวิธีสะเต็มศึกษาควรจะดําเนินการไปทั้งระบบ ตั้งแตการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสูการศึกษาตลอด

ชีวิต ไมใชแคในระดับชั้นใดชั้นหน่ึง การจัดการศึกษาโดยวิธีสะเต็มศึกษาตองมุงสงเสริมใหผูเรียนเขาใจและสามารถสราง

วัฒนธรรมการสรางนวัตกรรมเพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศใหเปน Smart City เปนสังคมแหงการเรียนรู” 

  

4. ความเขาใจที่คลาดเคล่ือนบางประการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา  
 

 การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาน้ันมุงเนนการแกปญหาแบบบูรณาการโดยอาศัยทักษะและแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเขาดวยกันโดยผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคําวา “การออกแบบเชิง

วิศวกรรม” น้ีเองที่ทําใหผูสอนจํานวนมากเกิดความกังวลวาจะตองใชทักษะและองคความรูทางดานวิศวกรรมศาสตร 

(engineering) ในการสอนซ่ึงเกรงวาจะเกินศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําใหผูสอนจํานวน 

ไมนอยปฏิเสธที่จะจัดการเรียนรูตามแนวทางน้ี 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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 ความเขาใจที่คลาดเคล่ือนเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา ไมวาในระดับ

ครูผูสอนหรือระดับผูบริหารสถานศึกษามีอยูหลายประการ ดังตัวอยางตอไปน้ี 

4.1 ความเขาใจวา “สะเต็มศึกษา” กับ “โครงงาน” คือส่ิงเดียวกัน ทั้งที่ “สะเต็มศึกษา” กับ “โครงงาน” น้ัน  

มีความแตกตางกันและเปนอิสระตอกันอยางส้ินเชิง ดังเหตุผลตอไปน้ี 

     4.1.1 สะเต็มศึกษาเปนช่ือของรูปแบบการจัดการเรียนรู สะเต็มศึกษาไมใชวิชา และสะเต็มศึกษาไมใช

หลักสูตร แตเปนเพียง “ชื่อ” ของรูปแบบการจัดการเรียนรูรูปแบบหน่ึงเทาน้ัน ผูที่มีบทบาทเปนหลักในการปฏิบัติจึงเปน 

“ผูสอน” ไมใชผูเรียน สะเต็มศึกษาจัดวาเปนเครื่องมือชนิดหน่ึงของครูในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการใหกับผูเรียนของตน  

โดยที่ผูเรียนจะเปนผูที่รับการเรียนรูดวยวิธีการที่ชื่อวาสะเต็มจากผูสอน กลาวคือ ใชสะเต็มในการสอนผูเรียน ไมใชสอนผูเรียน

ใหรูจักสะเต็ม 

     4.1.2 โครงงานมีลักษณะของความเปนวิชา เม่ือโครงงานมีลักษณะของความเปนวิชา จึงตองมีการวัดผล

ประเมินผล ไมวาจะเปนโครงงานวิทยาศาสตร โครงงานคณิตศาสตร หรือโครงงานอ่ืนใดก็ตาม ผูที่มีบทบาทเปนหลักในการ

ปฏิบัติจึงเปน “ผูเรียน” ไมใชผูสอน ในการศึกษาโครงงานน้ีบทบาทของผูสอนจะทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของผูเรียนและทํา

หนาที่ในการวัดผลประเมินผล ส่ิงสําคัญประการหน่ึงของโครงงานก็คือหากผูเรียนไมสามารถทําโครงงานไดสําเร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด จะสงผลใหผูเรียนไมผานเกณฑการประเมิน ซ่ึงตางจากการศึกษาแบบสะเต็มศึกษาที่ผูเร ียนสามารถ 

ทําคะแนนผานเกณฑการประเมินไดแมวางานที่ไดรับมอบหมายน้ันจะสําเร็จหรอืไมก็ตาม 

จากความแตกตางของ “สะเต็มศึกษา” กับ “โครงงาน” ดังที่กลาวขางตน แสดงใหเห็นวาทั้งสองคําน้ันมีความ

แตกตางและเปนอิสระตอกัน อยางไรก็ตามผูสอนสามารถบูรณาการสะเต็มศึกษากับโครงงานเขาดวยกันได กลาวคือผูสอนใช 

สะเต็มศึกษาในการสอนโครงงานและผูเรียนทําโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซ่ึงผลของโครงงานที่ออกมาในขั้นตอน

สุดทายก็จะเรียกวา “โครงงานสะเต็ม” 
 

4.2 ความเขาใจวาการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาตองไดผลผลิตเปนส่ิงประดิษฐในข้ันตอนสุดทาย ดังที่

กลาวขางตนวาการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาน้ันมุงเนนการบูรณาการองคความรูใหผูเรียนสามารถนําทักษะดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาโดยผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ไมมีสวนใดเลยที่ระบุวา

หลังจากจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาแลวจะตองไดผลผลิตหรือผลิตภัณฑที่เกิดจากงานประดิษฐในขั้นตอนสุดทายของการ

จัดการเรียนรู ดังตัวอยางกิจกรรมสะเต็มของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังน้ี 

     4.2.1 กิจกรรมเลนลอวงกลม (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560) เปนกิจกรรม

ระดับชั้นประถมศึกษาที่ศึกษาการเคล่ือนที่ของวัตถุที่มีลักษณะเปนวงลอ เชน หวงยาง ลอรถยนต ดังภาพที่ 3 ซ่ึงกิจกรรมน้ีไม

ปรากฏชิ้นงานใด ๆ จากผูเรียนเน่ืองจากวัสดุที่ใชเปนอุปกรณสําเร็จรูปทั้งหมด 
 

                                         
 

ภาพที่ 3 กิจกรรมสะเต็ม “เลนลอวงกลม” 
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     4.2.2 กิจกรรมศรลมชวนคิด ช้ีทิศบอกทาง (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2559) เปน

กิจกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในการออกแบบศรลมจากวัสดุที่กําหนด ดังภาพที่ 4 ซ่ึงกิจกรรมน้ีปรากฏชิ้นงานเปน 

ศรลมในขั้นตอนสุดทายที่ไดจากการประดิษฐของผูเรียน 

 

                                        
 

ภาพที่ 4 กิจกรรมสะเต็ม “ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง” 
 

     4.2.3 กิจกรรมสเลอป ทํากินก็ได ทําขายก็ดี (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560) เปน

กิจกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาสมบัติคอลลิเกทีฟ (colligative property) ของสารละลายทําให

ของเหลวเปล่ียนสภาพเปนเกล็ดนํ้าแข็ง ดังภาพที่ 5 ซ่ึงกิจกรรมน้ีปรากฏชิ้นงานเปนเครื่องดื่มเกล็ดนํ้าแข็ง (สเลอป) แตไมได

เกิดจากการประดิษฐของผูเรียน 
 

                                                
 

ภาพที่ 5 กิจกรรมสะเต็ม “สเลอป ทํากินก็ได ทําขายก็ด”ี 

 

 จากตัวอยางกิจกรรมสะเต็มขางตนแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาน้ันไมจําเปนตองเกิดชิ้นงาน 

ในขั้นตอนสุดทาย หรือแมหากเกิดเปนชิ้นงานในขั้นตอนสุดทายแตชิ้นงานน้ันก็ไมจําเปนตองเกิดจากการประดิษฐ 
 

4.3 ความเขาใจวาตองนําความรูดานวิศวกรรมศาสตรในการสอนผูเรียน กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

เปนเพียงหน่ึงในองคประกอบในการสอนแบบสะเต็มศึกษา ผูสอนไมจําเปนตองใชองคความรูที่ลึกซ้ึงดานวิศวกรรมศาสตร  

ไมวาจะเปนการคํานวณหรือการลงมือปฏิบัติมาใชกับผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพียงแคกระตุน สรางเสริม ผลักดัน

ใหผูเรียนไดรูจักริเริ่มการออกแบบโครงสรางของการทํากิจกรรมน้ันใหมีความสมบูรณ 

 

5. ตัวอยางการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อสรางรอยย้ิมโดยใชแนวทางสะเต็มศึกษา 
 

การจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตรในประเทศไทยมีอยูหลากหลายรูปแบบและหลากหลายวิธีการขึ้นอยูกับกลยุทธ

และกลวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรูของผูสอน ในบทความน้ีผูเขียนจะขอเสนอตัวอยางรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
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ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับผูเรียน และเสริมสรางแรงบันดาลใจใหกับผูเรียนที่มีศักยภาพทางการเรียนรูดาน

คณิตศาสตรใหเกิดทัศนคติที่ดีตอผูสอนและตอรายวิชาที่ศึกษา 

ตัวอยางหน่ึงที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปในการสอนวิชาคณิตศาสตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยคือ  

การใหผูเรียนทองสูตรคูณ ตั้งแตแม 2 แม 3 จนถึงแม 12 และเม่ือถึงเวลาที่ครูจัดการเรียนรูเรื่องการคูณจํานวนเต็มก็มักจะตั้ง

คําถามที่มีคําตอบที่ถูกตองไดเพียงคําตอบเดียว เชน 6  8 มีคาเทาใด ซ่ึงผูเรียนจะตองตอบวา 48 จึงจะเปนคําตอบที่ถูกตอง 

แตเม่ือครูถามคําถามน้ีกับผูเรียนในชั้นเรียนหน่ึงซ่ึงอาจมีมากถึง 40 – 60 คน ก็จะมีผูเรียนอยูเพียงกลุมหน่ึงที่มีศักยภาพดาน

การเรียนคณิตศาสตรตอบคําถามน้ีและไดรับคําชมเชยจากครู จากน้ันครูก็อาจจะผานคําถามน้ันไปในขณะที่ ผูเรียนรายอ่ืน 

อาจกําลังทองสูตรคูณอยูและไมสามารถตอบคําถามไดทัน เหตุการณน้ีจึงอาจนําไปสูความคิดที่มีอคติจากนักเรียนกลุมน้ี ไมวา

จะเปนอคติกับครูผูสอนรวมไปถึงเกิดอคติกับวิชาคณิตศาสตรในที่สุด 

แตหากเปล่ียนการถามผูเรียนจาก 6  8 มีคาเทาใด เปนการถามวามีจํานวนเต็มบวกคูใดบางที่มีผลคูณเทากับ 48 

จะพบวานอกจาก 6  8 แลวยังมีจํานวนเต็มอีกหลายคูที่มีผลคูณเทากับ 48 เชน 1  48, 2  24, 3  16, 4  12           

เปนตน ซ่ึงคําตอบเหลาน้ีลวนเปนคําตอบที่ถูกทั้งส้ิน และทําใหผูเรียนที่มีศักยภาพดานคณิตศาสตรในระดับปานกลางหรือ

ระดับต่ําสามารถตอบคําถามไดถูกตองเชนกัน รอยยิ้มบนใบหนาของผูเรียนที่ไมชอบวิชาคณิตศาสตรก็จะเกิดขึ้นอยางที่ไมเคย

ปรากฏมากอน และผลพลอยไดจากการตั้งคําถามในลักษณะเชนน้ีคือเปนการปูพื้นฐานดานการแยกตัวประกอบของจํานวน

เต็มใหกับผูเรียนไดอีกดวย 

ตัวอยางขางตนน้ีเปนกระบวนการ ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน และสรางแรงบันดาลใจ ใหกับผูเรียนที่อาจมีทัศนคติ

ดานลบกับวิชาใดวิชาหน่ึงมีทัศนคติที่ดีขึ้น ทําใหผูเรียนเหลาน้ันเกิดรอยยิ้มจากการเรียนรู เม่ือรอยยิ้มเกิดขึ้นบนใบหนาของ

ผูเรียนก็จะสงผลใหการจัดการเรียนรูในวิชาเหลาน้ันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เม่ือผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตอการเรียนรู ความคึกคะนองก็จะเกิดขึ้น กลาวคือเม่ือผูเรียนไดคําถามที่มีเงื่อนไขบังคับ

จนทําใหตอบคําถามน้ันยากขึ้นก็จะทําใหเกิดเปนความสนุกขึ้นมาแทนที่ เชน หากครูตองการคําตอบวา 6 X 8 เทาน้ันเพื่อให

ไดผลคูณเทากับ 48 ซ่ึงในขณะน้ีมีผูเรียนตอบคําถามอยางหลากหลาย ครูสามารถเพิ่มเงื่อนไขบังคับไววา “จํานวนเต็มบวกคูใด

ที่มีผลคูณเทากับ 48 และมีผลบวกเทากับ 14” ก็จะนําไปสูคําตอบที่ครูตองการไดในที่สุด ซ่ึงการตั้งคําถามลักษณะเชนน้ี

เรียกวาการ “ทาทายความคิด” 

ในการจัดการเรียนรูดวยสะเต็มศึกษาจะทําใหรูปแบบการจัดการเรียนรูในลักษณะดั้งเดิมคือ chalk & talk ของครู 

และ listen & follow ของผูเรียนมีการเปล่ียนแปลงไป กลาวคือจากเดิมที่ครูมีบทบาทเปนผูนําหรือผูชี้นํา และผูเรียนเปนผู

ปฏิบัติตาม เปล่ียนมาเปนผูเรียนคือผูที่แสดงความคิดในการแกปญหา ในขณะที่ครูจะเปล่ียนบทบาทมาเปนพี่ เล้ียง มีหนาที่ 

“ปอนขอมูลนําทาง” และ “แนะนําแตไมชี้นํา” เชน เม่ือผูเรียนไมสามารถคํานวณความยาวดานตรงขามของรูปสามเหล่ียมมุม

ฉากไดเน่ืองจากไมทราบวาตองใชองคความรูดานใด ครูสามารถแนะนําใหใชทฤษฎีบทปทาโกรัสหรืออัตราสวนตรีโกณมิติแลว

ใหผูเรียนเลือกนําไปใชแกปญหา ดังตัวอยางผลจากการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรซ่ึงสรางความสุขใหกับผูเรียนในภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบสะเต็มศึกษาในชั้นเรียน 

 

ในดานการวัดผลประเมินผลจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ซ่ึงในบางครั้งอาจมีผูเรียนที่มีศักยภาพดาน

คณิตศาสตรดอยกวาผูเรียนรายอ่ืนและไมสามารถทํากิจกรรมใหสําเร็จได ผูสอนก็อาจใชการสัมภาษณผูเรียนรายน้ันแทนได 

ดังตัวอยางในภาพที่ 7 เปนสวนหน่ึงของกิจกรรมว่ิงเปยวเที่ยวดาวเคราะหในการจําลองระบบสุริยะจักรวาลในระยะจริงใหอยู

ในพื้นที่ที่จํากัดไว ซ่ึงจําเปนตองใชทักษะทางคณิตศาสตรดานการเปล่ียนหนวยและการเทียบบัญญัติไตรยางศ 

 

                                  
 

ภาพที่ 7 สวนหน่ึงของกิจกรรม “ว่ิงเปยวเที่ยวดาวเคราะห” 

 

กิจกรรมดังกลาวน้ี ผูสอนจําลองขนาดของดวงอาทิตยใหเหลือเพียงลูกฟุตบอลพลาสติกเสนผานศูนยกลางยาว 20 

เซนติเมตร และกําหนดอัตราสวนที่ระยะ 1 มิลลิเมตรตอ 6,960 กิโลเมตร ผูเรียนจะตองออกแบบระบบสุริยะจักรวาลจาก

ขนาดจริงใหเหลือขนาดไมเกินพื้นที่ที่ผูสอนกําหนดไว ซ่ึงผลปรากฏวามีผูเรียนอยูกลุมหน่ึงไมสามารถทํากิจกรรมน้ีไดสําเร็จ

เน่ืองจากไมสามารถเทียบบัญญัติไตรยางศได แตเม่ือผูสอนใชวิธีการสัมภาษณผูเรียนกลุมน้ีวาหากเปลี่ยนแบบจําลองของ 

ดวงอาทิตยจากลูกฟุตบอลใหเหลือเพียงลูกเทนนิสแลวจะสามารถสรางแบบจําลองน้ีไดหรือไม ผูเรียนกลุมน้ีใหคําตอบวา 

ไมสามารถสรางแบบจําลองไดเพราะขนาดของดาวพุธจะเล็กเกินกวาที่จะใชดินนํ้ามันปนได โดยผูเรียนไดสังเกตขนาดของ

แบบจําลองดาวพุธของผูเรียนกลุมอ่ืน จากการตอบคําถามของผูเรียนกลุมที่ไมสามารถทํากิจกรรมไดสําเร็จแตสามารถตอบ

คําถามที่เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรูของกิจกรรม ทําใหผูสอนสามารถใหคะแนนกับผูเรียนกลุมน้ีแทนได ถึงแมวาจะไม

สามารถทํากิจกรรมไดสําเร็จก็ตาม  
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 หลังจากที่ผูเรียนไดทํากิจกรรมสะเต็มจนเสรจ็ส้ิน ผูสอนยังสามารถนําขอคําถาม หรือประเด็นที่เกิดขึ้นระหวางการ

ทํากิจกรรมสะเต็มของผูเรียนในการออกแบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียนหรือปลายภาคเรียนไดอีกครั้งเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนใหกับผูเรียนไดอีกทางหน่ึงดวย 

 

6. บทสรุป 
 

การจัดการเรียนรูในยุคปจจุบันซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงของบริบทในสังคมไทยและสังคมโลก การพัฒนาทางเทคโนโลยี

ที่นับวันจะยิ่งเจริญรุดหนาอยางไมหยุดยั้ง ทําใหสังคมการศึกษาของโลกมีการแขงขันสูงและเปนสังคมที่ต องการการเรียนรู

ตลอดชีวิต โดยเฉพาะทักษะกระบวนการเรียนรูดานคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีนัยสําคัญอยางยิ่งตอการ

พัฒนากําลังคนดานความคิดและตรรกวิทยา ผูสอนจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับรูปแบบของการจัดการเรียนรูและกระบวน

ทัศนใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของการศึกษาและบริบทของผูเรียนในยุคปจจุบัน ที่ผูเรียนมีความตองการ

การเอาใจใส การรับฟงความเห็นตาง และการใหความสําคัญจากผูสอนมากกวาการออกคําส่ังและการตําหนิ ซ่ึงสะเต็มศึกษา

เปนเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพอยางหน่ึงในการจัดการเรียนรูในสังคมปจจุบัน 

ดังน้ัน ผูสอนวิชาคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับควรใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนากําลังศักยภาพของผูเรียนและเพิ่มพูนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน โดยบูรณาการรูปแบบการ

จัดการเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียนผานกลยุทธการจัดการเรียนรู 5 ประการ ไดแก 1) ปรับวิธีเรียน 2) เปล่ียนวิธี

สอน 3) ปอนขอมูลนําทาง 4) สรางแรงบันดาลใจ 5) ทาทายความคิด เพื่อสรางรอยยิ้มและความสุขในสังคมแหงการเรียนรู

รวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน   
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A Responsive Form Interface for Exercise Plan on a Mobile Device 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 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 การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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  
 

ปจจุบันการบริโภคอาหารของคนไทยมีความหลากหลายมาก  นิยมการรับประทานอาหารจําพวกเน้ือสัตว ไขมัน 

นํ้าตาล แตบริโภคผัก ธัญพืชนอย ไมไดสัดสวนที่เหมาะสมกับรางกายตองการจึงทําใหคนไทยเราเปนโรคไขมันสูง (สมเกียรติ 

แสงวัฒนาโรจน. 2556) พฤติกรรมการทํางานที่เปล่ียนแปลงไปเปนงานที่ใชสมองมากใชแรงงานนอยเพราะมีเทคโนโลยีชวย

อํานวยความสะดวกสบาย สงผลใหพฤติกรรมสุขภาพไมสมดุล เม่ือบริโภคอาหารเขาไปและไมสามารถเผาผลาญพลังงานอยาง

เต็มที่รวมกับภาวะความเครียดและการนอนพักผอนที่ไมเพียงพอ สงผลใหนํ้าหนักเกินมาตรฐานในที่สุด การศึกษาวิจัยในระยะ

หลังบงชี้วา การออกกําลังกายเปนส่ิงสําคัญอีกส่ิงหน่ึงในชีวิตที่ตองทําเพราะจะทําใหมีสมรรถภาพรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี 

และอายุยืนโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยจากโรค  

 ในยุคที่เทคโนโลยีมีความจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตของมนุษย เพราะทุกคนลวนใชเทคโนโลยีเพื่ออํานวยความ

สะดวกในชีวิตทุกดานและเกือบตลอดเวลา การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช เชน แท็บเล็ต สมารทโฟน และอุปกรณพกพา

อิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ เปนตน รวมกับการใชซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชันดี ๆ เพื่อการจัดการชวยลดระยะเวลาการทํากิจกรรม

ตาง ๆ ใหส้ันลง สมารทโฟนเปนอุปกรณที่มีผูใชงานมากที่สุดในปจจุบันเปนโทรศัพทมือถือที่นอกจากการใชงานคุณสมบัติ

พื้นฐาน สามารถใชงานแอปพลิเคชันที่หลากหลาย รองรับการใชงานอินเทอรเน็ตผาน 3G Wi-Fi โดยที่ผูใชสามารถปรับแตง

ลูกเลนการใชงานสมารทโฟนใหตรงกับความตองการไดมากกวาโทรศัพทมือถือธรรมดา (ระพีพัฒน ธนะพัฒน. 2557) และการ

ใชงานที่ควบคูไปกับการทํางาน ทั้งการอานขอมูลไฟลเอกสาร การสรางกําหนดการแจงเตือนตาง ๆ บนแอปพลิเคชันปฏิทินที่

เปรียบเสมือนสรางตารางนัดหมายแลวมีผูชวยติดตาม คนสวนใหญที่มีสมารทโฟนมักจะใชในการทํากิจกรรมที่เก่ียวของกับ

เรื่องใกลตัว 

ดังน้ัน การนําความสามารถของสมารทโฟนมาปรับใชกับการออกกําลังกายน้ันถือเปนเรื่องที่จะตองใชเวลาในการหา

ขอมูลและวางแผนตามเว็บไซตตาง ๆ  หลายรูปแบบทําใหผูศึกษาตองวิเคราะหหากิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเองหาเวลาจัด

ตารางกิจกรรมสรางบันทึกตาง ๆ ในแอปพลิเคชันปฏิทินใหแจงเตือนส่ิงที่ไดบันทึกไว เพื่อจะไดปฏิบัติตามขอมูลที่ไดมา

หลังจากไดวางแผนดวยตัวเอง พบวาผูที่ตองการออกกําลังกายลดนํ้าหนักไมสามารถประสบความสําเร็จหรือมีนอย เน่ืองจาก

ขาดการวางแผนที่ดี เสียเวลาไปกับการวิเคราะหแบบการออกกําลังกาย จึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการประหยัดเวลาและ

ความยุงยากในการคิดคํานวณ วิเคราะหองคประกอบตาง ๆ รวมถึงการสรางจัดทําบันทึกใหเกิดการแจงเตือน  ดังน้ัน

คณะผูวิจัยจึงไดออกแบบจัดทําสวนตอประสานฯ น้ีขึ้น เพื่อใหสะดวกกับการใชงานอุปกรณที่ชวยกําหนดการวางแผนออก

กําลังกายไดถูกวิธีและตรงเวลา 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 

 2.1 เพื่อพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใชสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณ

พกพา 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ สมาชิกผูใชบริการฟตเนสมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 483 คน โดยอางอิงจากกลุม

ประชากรจากฐานขอมูลสมาชิกฟตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมป พ.ศ. 2560 
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กลุมตัวอยาง คือ สมาชิกผูใชบริการฟตเนสมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผูเขาใชบริการในชวงเดือนสิงหาคม 

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

บนอุปกรณพกพา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2560) และ 2) การทดลองใชสวนตอประสาน

รูปแบบปรับเหมาะเพื่อการออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 (ธันวาคม 2560) 
 

 3.3 วิธีดําเนินการวิจัย ไดแบงออกเปน 2 ระยะ ดังน้ี 

ระยะที่ 1 การพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพาผูวิจัยไดนํา

ขั้นตอนในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา โดยนําแนวคิดของโอภาส 

เอ่ียมสิริวงศ (2560) มาเปนกรอบในการพัฒนา โดยแบงออกเปน 5 ขั้นตอน ไดแก 

1. การวางแผนโครงการ (Project Planning) 

การทบทวนวรรณกรรม สัมภาษณผูใหบริการฟตเนสเพื่อเก็บขอมูล ประชากรและกลุมตัวอยาง สังเกตพฤติกรรม

ของผูใชงานและสัมภาษณผูใชงานเพื่อหาความตองการแลวนํามาออกแบบระบบ ศึกษาการเขียนโปรแกรมสําหรับการพัฒนา

สวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา  

2. การวิเคราะห (Analysis) 

การศีกษาทฤษฎีงานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ เปนการรวบรวมขอมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัยน้ีใหมีความนาเชื่อถือมาก

ยิ่งขึ้น วิเคราะหระบบ การวางแผนออกกําลังกายใหมีการจัดเก็บขอมูลคานํ้าหนักสวนสูง เพื่อทําการวิเคราะหคาดัชนีมวลกาย 

ทําใหผูใชสามารถพิจารณาเลือกรูปแบบการออกกําลังกายอยางเหมาะสม คณะผูวิจัยยกตัวอยางรูปแบบการออกกําลังกายเปน

สวนหนาทอง ซ่ึงแบงออกเปนเซต โดย 1 เซต มี 7 ทาการเลน ขึ้นอยูกับระดับความยากของโปรแกรมฝก ภายในชุดโปรแกรม

ฝกมีการกําหนดวันเริ่มฝกและตั้งคาเวลาสําหรับการแจงเตือนไดใหเกิดการเตือนความจําตลอดการฝกออกกําลังกายตามชวง

วันที่มีใหในชุดโปรแกรมฝก 

3. การออกแบบ (Design) 

การออกแบบระบบในรูปแบบเชิงวัตถุ อาศัยแผนภาพแบบจําลองกิจกรรม (Activity Diagram) แบบจําลอง

ปฏิสัมพันธระบบ (Sequence Diagram) และแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล (Class Diagram) 

4. การนําไปใช (Implementation Phase)  

การพัฒนาและทดสอบระบบ รูปแบบปรับเหมาะจะเนนการออกแบบใหรองรับไดทุกขนาดหนาจอ สามารถ

ปฏิสัมพันธแบบสัมผัส (Touch Screen) โดยใชภาษา Java PHP MySQL รวมกับ Android Studio 

5. การบํารุงรักษา (Maintenance) 

การบํารุงรกัษาระบบใหตรงกับการทํางาน ตลอดระยะเวลาการใชงานเพื่อใหระบบสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม  

ในอนาคตได รวมถึงสนับสนุนการทํางานของผูใชไดตลอดเวลา 

สําหรับการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยใชเพียง 4 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 5 ไมไดนํามาใชเปนกรอบในการพัฒนาระบบ 
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ระยะที่ 2 การประเมินความพึงพอใจการใชสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบน

อุปกรณพกพา 

3.4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  3.4.1 สวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา 

  3.4.2 แบบประเมินคุณภาพสวนตอประสานรูปแบบวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา มีลักษณะเปนมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scales) แบงเปน 2 ตอน คือ 

   ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

   ตอนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจตอสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผน

ออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา ซ่ึงการประเมินในสวนน้ีแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 

   1)  ดานการตรงความตองการของผูใชงานระบบ (Functional Requirement Test) 

   2)  ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ (Functional Test) 

   3)  ดานความงายตอการใชงาน (Usability Test) 

   4)  ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security Test) 

   ทั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการหาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินไดคาค วามเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.97 โดยใช

สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ Cronbach (1970) 
 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

  3.5.1 การหาคุณภาพสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา โดยใช

คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดระดับคุณภาพ ดังน้ี (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 2 หนาจอเก่ียวกับขอมูลสวนตัว 

 

     
          

   ภาพที่ 3 หนาจอเก่ียวกับโปรแกรมฝก                 ภาพที่ 4 หนาจอการตั้งคาปฏิทิน 
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ภาพที่ 5 หนาจอการกําหนดเวลาแจงเตือน 

 
 

 ระยะที่ 2 ศึกษาผลการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ดานการตรงความตองการของผูใชงานระบบ 4.12 0.63 มาก 

2. ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ 4.18 0.61 มาก 

3. ดานความงายตอการใชงาน 3.99 0.65 มาก 

4. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ 4.28 0.69 มาก 

รวม 4.20 0.52 มาก 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา ผลการใชสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา 

มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 เม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงจากมาก

ไปหานอย พบวา อันดับ 1 คือ ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 

รองลงมาอันดับ 2 คือ ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 รองลงมาอันดับ 3 

คือ ดานการตรงความตองการของผูใชงานระบบอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 ตามลําดับ  
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ผลการใชสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา 

 ผลการใชสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา มีผลการประเมินใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 เม่ือพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน พบวา คาของขอมูลมีความกระจายนอย (นอยกวา 1.00) แสดงใหเห็นวาผูใชงานสวนตอประสานใหความคิดเห็น

สอดคลองและคะแนนการประเมินอยูในกลุมเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวดี หงษบุญมีและคณะ (2557) พบวา การ

พัฒนาโปรแกรมดูแลสุขภาพสุนัขบนโทรศัพทมือถือ มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.35 เชนเดียวกับงานวิจัยของภาณุวัฒน วรพิทยเบญจาและคณะ (2558) พบวา การพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการ
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เรียนการสอนในหองเรียนเสมือนจริงบนอุปกรณเคล่ือนที่ มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.10 และงานวิจัยของสิรินธร จียาศักดิ์และคณะ (2558) พบวา แอปพลิเคชันสมุนไพรดูแลสุขภาพบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 ทั้งน้ี อาจ

เน่ืองมาจากสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา มีการกําหนดขั้นตอนในการ

พัฒนาไวชัดเจน รวมถึงมีการใหความสําคัญของเน้ือหาการออกกําลังกายจากการรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและผูวิจัยได

ประมาณระดับความยากงาย โดยจัดลําดับของโปรแกรมฝกจากงายไปยากใหเหมาะสมกับความตองการใชงานมากที่สุด และ

การปฏิสัมพันธของแตละหนาจอไมมากจนเกินไป อีกทั้ง มีการนํารูปภาพและวีดิโอประกอบการแนะนําทาการออกกําลังกายที่

อธิบายไวอยางชัดเจน ทําใหผูใชงานสวนตอประสานฯ สามารถทําความเขาใจไดอยางละเอียด 

 

6. ขอเสนอแนะ 
 

 6.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 6.1.1 ควรศึกษาคูมือการใชงานควบคูกับมีผูเชี่ยวชาญทางดานการออกกําลังกายคอยใหคําแนะนําเพิ่มเติม

หลังจากศึกษารายละเอียดตาง ๆ ในสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการออกกําลังกายบนอุปกรณพกพา  

 6.1.2 ควรดูการสาธิตการเลนใหถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยของผูใชงาน 
 

 6.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 ควรพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบปรับเหมาะเพื่อการวางแผนออกกําลังกาบบนอุปกรณ ใหรองรับทุก

ระบบปฏิบัติการ เพื่อการใชงานสวนตอประสานสามารถใชงานไดทุกกลุมผูใช  
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่สนับสนุนงบประมาณการจัดทํางานวิจัยครั้งน้ี รวมถึงเจาของงานวิจัย 

เอกสาร ตํารา และแหลงสืบคนขอมูลตาง ๆ ที่ไดกลาวไวในเอกสารอางอิงทุกทาน ที่ไดใหผูวิจัยนํามาศึกษาและนํามาอางอิง 

เพราะผลงานของทานทําใหบทความวิจัยเรื่องน้ี เกิดความสมบูรณในดานเน้ือหาและสําเร็จไปไดดวยด ี
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การออกแบบตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญเพือ่การเลอืกตั้งผูนําภายใน

สถานศกึษาโดยใชเทคโนโลยกีารรูจําใบหนา 

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 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 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 

 

ประเทศไทยนับตั้งแตมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช

เปนระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทในการกําหนด

ทิศทางของประเทศตนเองทั้งทางตรงและทางออม เพื่อใหสอดคลองกับหลักการปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยที่อํานาจ

อธิปไตย อันเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ (ทินพันธ นาคะตะ, 2543:1-2) [1] จนทําใหสะทอนลักษณะที่รัฐบาลได

อํานาจมาจากประชาชน หรือโดยความยินยอมของประชาชน ประชาชนตองมีสวนรวมในการปกครองประเทศตลอดเวลา 

ผานกลไกลตาง ๆ ที่กําหนดไว (อมร รักษาสัตย และคณะ, 2543:33) [2] 

สถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดความสํานึกในสิทธ์ิ และหนาที่ของตน

ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการยืนยันตัวตนในการเลือกตั้งดังน้ี ขั้นตอนแรกจะทําการตรวจสอบสิทธเลือกตั้ง โดยผูที่จะ

เลือกตั้งตองยืนยันตัวตนดวยการแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนใหกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบถามีสิทธ์ิลงคะแนนเสียง 

ซ่ึงจากจํานวนนักศึกษาในการเลือกตั้งแตละครั้งมีจํานวนมาก ทําใหขั้นตอนการยืนยันตัวตนลาชา ทําใหนักศึกษาเกิดความเบื่อ

หนายที่จะตอแถวรอ อีกทั้ง บัตรของนักศึกษาบางคน ไมสามารถจะยืนยันตัวตนไดเน่ืองจากภาพของนักศึกษาเกิดการชํารุด 

จากการใชงาน เน่ืองจากบัตรนักศึกษาเปนบัตร ATM หลังจากยืนยันตัวตนเสร็จจึงจะสามารถทําการลงคะแนนเสียงได  

จากปญหาที่พบในกระบวนการในการเลือกตั้งในสวนของการยืนยันตัวตนในระบบปจจุบันดังกลาวทําใหผูพัฒนาเห็น

ความสําคัญและไดศึกษาระบบเลือกตั้งภายในสถานศึกษา ทําใหไดรับทราบปญหาในหลาย ๆ ดาน เชน การเลือกที่จะไม

เลือกตั้งเน่ืองจากตอแถวรอนาน บัตรประจําตัวนักศึกษาชํารุดระบุตัวตนไมได ปญหาการตรวจสอบสิทธ การเขาไปลงคะแนน

เสียงที่ไมพึงประสงค และการนับคะแนนผิดพลาด ดวยปญหาดังกลาวทําใหผูพัฒนาเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบจัดการ

เลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา เพื่อแกไขปญหาปญหาตาง ๆ ที่

กลาวมาขางตน เพื่อใหเกิดความถูกตองแมนยําของขอมูล และสะดวกรวดเร็วในการยืนยันตัวตน 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 

2.1 เพื่อออกแบบตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใช

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 ซ่ึงเทคนิคใน

การตรวจจับหนาคนแตละแบบน้ันลวนมีขอจํากัดตาง ๆ กันไป จากแนวคิดดังกลาวงานวิจัยน้ีจึงไดทําการพัฒนาเพื่อลด

ขอจํากัดของขนาดขอมูลภาพอินพุตเพื่อใหระบบมีขนาดเล็กลง และสามารถทํางานไดดีขึ้น โดยที่ระบบมีการพัฒนาตัวเอง

เพื่อใหระบบเกิดความเปนปจจุบันอยูเสมอ ซ่ึงเปนขอจํากัดในงานวิจัยที่ใชโครงขายประสาทเทียมในการตรวจจับหนาคน 
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3 .2 สมปอง เวฬุวนาธร [4] กลาวถึง ปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับสถานที่ 

ตาง ๆ ซ่ึงตองใชระบบที่สามารถพิสูจนทราบ และระบุยืนยันตัวตนได ระบบรูจําภาพใบหนา (Face Recognition) เปนอีก

ระบบหน่ึงที่สามารถ พิสูจนทราบและระบุยืนยันตัวตนได และไดรับความนิยมในการนํามา ประยุกตใชงานเก่ียวกับการรักษา

ความปลอดภัยตามสถานที่ตาง ๆ 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญ แบงเปน 3 ดาน คือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร และวิศวกรรมซอฟตแวร 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญ แบงเปน 3 ดาน คือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน 8 ทาน ดาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 6 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมซอฟตแวร จํานวน 6 ทาน รวมทั้งหมด 20 ทาน โดยใช

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

4.2 ตัวแปรทีศ่ึกษา 

 ตัวแปรตน คือ การออกแบบตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ  เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษา

โดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา 

  ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินผลการออกแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําใน

สถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา 
 

  4.3 วิธีการดําเนินการวิจัย 

  วิธีดําเนินการออกแบบตัวตนแบบระบบจ ัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใช

เทคโนโลยีรูจําใบหนา แบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก  

  ระยะที่ 1 การออกแบบตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดย

ใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา มีขั้นตอนดังน้ี 

1.1 ทฤษฎีที่ใชสําหรับการออกแบบ 

วิธีเชิงความรู (Knowledge-based methods) เปนวิธีการพิจารณาความสัมพันธระหวางลักษณะเดนเฉพาะตาง ๆ

บนใบหนา ที่มีตําแหนงและองคประกอบหลักพื้นฐานตายตัวบนใบหนาตัวอยางเชน Yang and Huang (1994) [5] ศึกษาวิธี

เชิงความรูแบบลําดับชั้น(hierarchical) ซ่ึงพิจารณาแบงเปน 3 ลําดับชั้น  

ชั้นที่ 1 พิจารณาหาตําแหนงความนาจะเปนของใบหนาโดยรวม  

ชั้นที ่2 พิจารณาโดยคาฮิสโตแกรม )histogram) รวมกับการหาเสนขอบ  

ชั้นที่ 3 พิจารณาลักษณะเดนภายในของใบหนาเชน ความสมมาตรกันของตาทั้ง 2 ขางตําแหนงของจมูกและปาก

แนวตั้งและแนวนอนตอมา Kotropoulos and Pitas (1997) [6] ไดศึกษาวิธีฐานกฎแบบกําหนดเขต (rule-based 

localization method) ซ่ึงเปนวิธีการที่คลายคลึงกับวิธีของ Yang and Huang แตกตางกันที่พิจารณาคาฮิสโตแกรมทั้งใน 

แนวตั้งและแนวนอน  แตยังไมสามารถขจัดปญหาของภาพ  ที่มีพื้นหลังซับซอนและปญหาความหลากหลายของใบหนาบุคคล 

รวมทั้งการวางทาที่แตกตางกันได 

1.2 ขอบเขตดานเน้ือหาของระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใช

เทคโนโลยีรูจําใบหนา ประกอบดวยหัวขอยอยทั้งหมด 5 หัวขอ 1) ความรูเก่ียวกับการเลือกตั้ง 2) ความรูเก่ียวกับการเลือกตั้ง
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ในสถานศึกษา 3) ความรูเก่ียวกับพฤติกรรมการใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชน 4) ความรูเก่ียวกับระบบยืนยันตัวตนดวยการ

รูจําใบหนา5) ความรูเก่ียวกับชองทางการรับรูขอมูลขาวสารการเลือกตั้ง 

ระยะที่ 2 การประเมินผลการออกแบบตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําใน

สถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา 

ผูวิจัยไดทําการออกแบบ แบบประเมินตัวตนแบบระบบ ซ่ึงแบงเปน 5  ดาน คือ 1) ดานความสามารถในการทํางาน

ของระบบ 2) ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ 3) ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ 4) ดานความเร็วใน

การทํางานของระบบ และ 5) ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ 
 

4.4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 สวนคือ 

1) ตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีรูจํา

ใบหนา พัฒนาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Visual Studio Code และภาษา Python ที่นํามาใชพัฒนาระบบ 

2) แบบประเมินความเหมาะสมของตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําใน

สถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา โดยแบงออกเปน 5 ดาน  

 

  4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ผูวิจัยทําหนังสือจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เพื่อเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญ จํานวน 20 ทาน 

เขารวมเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพดานความเหมาะสมของตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ 

เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา 

2) ผูวิจัยนําระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา 

ที่ผานการพัฒนาและทดสอบระบบแลว ไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําผลการประเมินมาหาความเหมาะสมของระบบ 

3) ผูวิจัยนําผลการประเมินที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาทําการวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน พรอมสรุปผลขอมูล 
 

  4.6 การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความเหมาะสมระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้ง

ผูนําในสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนาแบงเปน 5 ดาน คือ ดานความสามารถในการทํางานของระบบ ดานความถูก

ตองในการทํางานของระบบ ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ ดานความเร็วในการทํางานของระบบ และดานการ

รักษาความปลอดภัยของระบบ 

 

5. ผลการวิจัย 

  

  การวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามลําดังไดดังน้ี 

  ระยะที่ 1 การออกแบบตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดย

ใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา ประกอบดวย 

  Input: การลงทะเบียนของนักศึกษา ขั้นตอนน้ีนักศึกษาตองไปลงทะเบียนกับกรรมการเลือกตั้ง ในจุดที่กําหนดไวให

กรรมการเลือกตั้งจะทําการเพิ่มขอมูลในฐานขอมมูล (Database) โดยจะเก็บขอมูลของนักศึกษา และถายภาพของนักศึกษา 

ขนาดภาพ 200*200 พิกเซล ภาพหนาตรง จํานวน 1 ภาพ เก็บลงในฐานขอมูล (Database) 

  Process: ระบบดึงภาพใบหนาจากฐานขอมูลมาตรวจสอบ  
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  Output: ระบบล็อคอินดวยการสแกนใบหนา ระบบเลือกตั้งภายในสถานศึกษา ดังหนาจอตอไปน้ี 

1) หนาจอหลักประกอบดวย ผูใชตองเลือกหัวขอที่สนใจในการเขาใชงานโดยมี 4 ทางเลือกหลักดังน้ี  

เมนูที่1 ปุม “หนาแรก ” เพื่อเขาสูระบบเลือกตั้ง  เมนูที่   2  ปุม  “ประชาสัมพันธ  ”หนาประชาสัมพันธ ขาวสารการ

เลือกตั้ง และผลการเลือกตั้ง เมนูที่   3  ปุม  “รายชื่อผูสมัครเลือกตั้ง  ”แสดงรายชื่อผูสมัครเลือกตั้ง  เมนูที่ 4 ปุม “สแกน

ใบหนา” จะทําการสแกนใบหนาเพื่อเขาสูระบบการเลือกตั้ง 

 

 
ภาพที่ 1 หนาจอหลักของตัวตนแบบระบบ 

 

2) หนาจอหลักที่ 2 แสดงหนาจอของ รายชื่อของผูลงสมัครเลือกตั้ง โดยจะแสดงรูปของผูสมัครเลือกตั้ง และ

เม่ือผูใชทําการดูเรียบรอยแลว กดปุม “ถัดไป” จะไปยังหนาลงคะแนนเสียง 

ภาพที่ 2 หนาจอของ รายชื่อของผูลงสมัครเลือกตั้ง 

 

  3) หนาจอหลักที่ 3 แสดงหนาจอสําหรับการลงคะแนนเสียง 
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ภาพที่ 3 หนาจอการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 

ระยะที่ 2 การประเมินการออกแบบตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําใน

สถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยีรูจําใบหนา ประกอบดวย 

  การประเมินคุณภาพระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยี

รูจําใบหนา โดยใชคาเฉล่ียเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียเลขคณิต ดังน้ี 

[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 X  S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ดานความสามารถในการทํางานของระบบ 4.39 0.67 ดี 

2. ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ 4.38 0.66 ดี 

3. ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ 4.37 0.67 ดี 

4. ดานความเร็วในการทํางานของระบบ 4.60 0.65 ดีมาก 

5. ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ 4.57 0.64 ดีมาก 

รวม 4.46 0.66 ดี 

 

  จากตารางที่ 1 พบวา คุณภาพระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใช

เทคโนโลยีรูจําใบหนา ในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66  
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6. อภิปรายผล 
   

  การออกแบบตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใช

เทคโนโลยีรูจําใบหนา ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผล ดังน้ี 

  ผลการประเมินคุณภาพระบบจัดการเลือกตั้งแบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยี

รูจําใบหนา ในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 และเม่ือพิจารณาคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา คาของขอมูลมีความกระจายนอย (นอยกวา 1.00) แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็น

สอดคลองและคะแนนการประเมินอยูในกลุมเดียวกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากตัวตนแบบดังกลาวมีระดับความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

กวาการยืนยันตัวตนแบบเดิม เน่ืองจากระบบเดิมจะตองทําการตอแถวเพื่อระบุตัวตน แตตัวตนแบบสามารถระบุตัวตน และทํา

การเลือกตั้งไดทันที โดยที่ไมจําเปนตองเดินไปหลายจุด อีกทั้งระบบยังมีการระบุตัวตัวตนโดยที่นักศึกษาไมจําเปนตองพกบัตร

นักศึกษามา จึงทําใหระบบมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น และรูปแบบการนําเอาเทคโนโลยีมาใชทําใหนักศึกษาไมเบื่อหนายใน

การรอ สะดวกรวดเร็ว และมีการออกแบบหนาจอที่งายตอการใชงาน ผูใชสามารถเขาไปแลวใชระบบไดทันที อีกทั้งมีการ

กําหนดใหหนาจอสามารถทําการเลือกตั้งไดหลังจากระบุตัวตน ทําใหสามารถแกปญหาเก่ียวกับการกาบัตรเสียได 

  

7. ขอเสนอแนะ 

 

 7.1 มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับ การเลือกตั้งภายในมหาวิทยาลัยใหทั่วถึง ในชวงที่มีการเลือกตั้ง และ

เพื่อใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมืองควรมีการจัดตั้งชมรมประชาธิปไตยขึ้นภายในมหาวิทยาลัย  

 7.2 ในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาถึงปจจัยที่สงเสริมใหนักศึกษาใชสิทธิเลือกตั้ง เพื่อที่จะไดทราบถึงสาเหตุ และ

รณรงคใหนักศึกษาไปใชสิทธิไดถูกตอง  

 7.3 ควรนําเทคโนโลยีเขามาเพื่อที่จะกระตุนให เขามารวมใชสิทธ์ิในการเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น 

 7.4 ขนาดของหนาคนในภาพ โดยหนาคนที่มีขนาดใหญจะใหเปอรเซ็นตความถูกตองในการตรวจจับใบหนาคนมากที่สุด 

กลาวคือยิ่งหนาคนในภาพมีขนาดใหญมากเทาใด ก็จะยิ่งทําใหรายละเอ่ียดของ ลักษณะเฉพาะของหนาคนเดนชัดยิ่งขึ้นตามไป

ดวย   

 7.5 ส่ิงแวดลอมและการวางทาของบุคคลในภาพ พบวาภาพทีสีพื้นหลังทีไมซับซอนจะทําใหระบบมีประสิทธิภาพในการ

ตรวจจับหนาคนมากกวาภาพที่มีสีพื้นหลังที่ซับซอน และลักษณะการวางทา เชน มุม การหันของหนา มือ แวนตามีผลให

เปอรเซ็นตความถูกตองในการตรวจจับหนาคนลดลง 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 

  ผูวิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ที่สนับสนุนการทําวิจัย และ

ขอขอบพระคุณเจาของบทความวิชาการและบทความวิจัย เอกสาร ตํารา รวมถึงแหลงสืบคนขอมูลตาง ๆ ที่ไดกลาวไวใน

เอกสารอางอิงทุกทาน ที่ไดใหศึกษาและนํามาอางอิง เพราะผลงานของทานทําใหบทความวิจัยเรื่องน้ี เกิดความสมบูรณในดาน

ของเน้ือหาและสําเร็จไปไดดวยด ี
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การออกแบบตัวตนแบบระบบการพฒันาระบบยนืยนัตัวบคุคลดวย 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 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 
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1. บทนํา  
 

ปจจุบันเทคโนโลยีสมารทโฟนไดเขามามีสวนเก่ียวของกับชีวิตประจําวันมากขึ้น โดยบริ ษัทนีลเส็น ไทยแลนด 

(Nielsen Co., Ltd) ไดมีการเปดเผยวาการเก็บขอมูลที่เลือกเก็บจากผูใชสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอน ผลการสํารวจพบวา

การใชงานสมารทโฟนสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางของใหบริการการทําธุรกรรมออนไลน (Payment) ทําให

สมารทโฟนเปนปจจัยหลักในการติดตอส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอมูล (Nadhakan, 2016: 2) [1] และเม่ือวันที่ 30 

สิงหาคม 2560 ที่ผานมาธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดมีการแถลงขาว รหัสคิวอารมาตรฐาน (Standard QR Code) ที่

เปนมาตรฐานเดียวกันใหผูบริโภคและรานคาสามารถรับ-จายเงินในรปูแบบคิวอาร เพยเมนท (QR Payment) ผานบัตรเครดิต 

/ เดบิต  บัญชีเงินฝากธนาคารหรือบริการของกลุมผูใหบริการที่ไมใชสถาบันการเงิน (Non - Bank) ทั้งในและตางประเทศโดย

เปนบริการพรอมเพย ตามนโยบายประเทศไทยสูสังคมไรเงินสด (Available from: https://goo.gl/uBpvHP) [2] 

จากการเติบโตของเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดทําใหระบบสารสนเทศของหนวยงานรัฐไมสามารถพัฒนาระบบให

ตามทันความตองการของผูใชงานได ซ่ึงกอใหเกิดปญหาตอผูใชงานดังน้ี ผูใชงานไมสามารถยืนยันตัวตนหรือติดตอกับ

หนวยงานอ่ืนไดหากทําบัตรประชาชนหาย ขอมูลของผูใชงานในหนวยงานรัฐแตละหนวยงานไมขึ้นตรงตอกัน ทําใหการแกไข

หรือการเคล่ือนยายขอมูลไดยาก โดยการแลกเล่ียนขอมูลน้ันจําเปนตองมีความปลอดภัย รัดกุม และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

(ประสิทธ์ิ นามโคตร (สัมภาษณ), 1 สิงหาคม 2560) 

จากปญหาดังกลาวผูพัฒนาระบบเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยคิวอารโคด (QR Code) เพื่อ

แกปญหาดังกลาว โดยใชเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ในการเก็บขอมูลเน่ืองจากเทคโนโลยีบล็อกเชน เปนเทคโนโลยีที่

ปองกันการแกไขและการปรับเปล่ียนขอมูล เพิ่มความโปรงใส และความไมนาเชื่อถือในตัวกลาง ซ่ึงระบบบล็อกเชนเปนระบบ

ที่สามารถเก็บรายการเคล่ือนไหว (Transaction) ของการสงขอมูลทําใหการสงขอมูลโปรงใสและปลอดภัย (Satoshi, 2552: 

1-8) รวมถึงระบบยังมีการสแกนคิวอารโคด (QR Code) เพื่อยืนยันตัวบุคคลไดสะดวกสบายของผูใชงานในการติดตอกับ

หนวยงานไดสะดวกและประหยัดเวลามากขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1 เพื่อออกแบบตัวตนแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผานเทคโนโลยีคิวอาร

โคดบนสมารทโฟน 

2.2 เพื่อประเมินผลการออกแบบตัวตนแบบระบบยืนยันตัวบุคคลดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผานเทคโนโลยีคิวอาร

โคดบนสมารทโฟน 

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

3.1 Satoshi Nakamoto [3] ไดทําการวิจัยเรื่อง ระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกสดวยเครือขายแบบเพียรทูเพียร โดยการ

สรางสกุลเงินดิจิตอลเพื่อใชในการแลกเปล่ียนที่อิสระและนาเชื่อถือ  

ผลการวิจัยพบวาหลักจากการสรางระบบทําใหเกิดการโอนเงินดิจิตอลที่ไมตองพึ่งพาความนาเชื่อถือจากธนาคาร 

โดยการสรางความนาเชื่อถือจากตัวระบบเอง ซ่ึงวัดไดจากมูลคาของสกุลเงินดิจิตอลที่ไมสามารถจับตองได จากมูลคา 0 บาท

ในวันที่เปดระบบ จนถึงปจจุบัน เงินดิจิตอลที่มีชื่อวา Bitcoin มีมูลคา 141,000  บาท  โดยงานวิจัยน้ีไดนําการเก็บขอมูลดวย

เทคโนโลยี Blockchain ซึงใชในการเก็บขอมูลการแลกเปล่ียนขอมูลของผูใชงานในระบบ ซ่ึงโครงสรางการเก็บขอมูลจะถูก

วิเคราะหและปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมเพื่อใหสะดวกตอการใชงานในการยืนยันตัวตน 
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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) ดูแลความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได เพื่อใหมีความนาเชื่อถือและไดการ

ยอมรับจากผูบริโภค และการนํา พรบ.ระบบการชําระเงินมาใชในการกํากับดูแลธุรกิจดานการชําระเงิน  

ผลการวิจัยพบวา การใชมาตรฐาน QR Code เพื่อการชําระเงินน้ีธนาคารแหงประเทศไทยไดเปดใหธนาคารและผู

ใหบริการชําระเงินเสนอโครงการเขาพิจารณาใน Regulatory Sandbox เน่ืองจากเปนบริการใหม มีการใชมาตรฐานกลาง และ

ตองเชื่อมโยงระบบระหวางผูใหบริการทั้งที่เปนธนาคาร และNon-bank จึงตองทดสอบใหม่ันใจในความถูกตองของการทํา

รายการ ความม่ันคงปลอดภัยของระบบ เพื่อการควบคุมความเส่ียง ตอบโจทยความตองการของผูใชบริการ และลดขอจํากัด

ดานการกํากับดูแล ซ่ึงขณะน้ีมีโครงการที่อยูระหวางการทดสอบหลายโครงการ อาทิ การใชเทคโนโลยี Blockchain, 

Biometric และ QR Code Payment 

3.3 จักรกฤษณ หม่ันวิชา [5] ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกตใชบารโคดสองมิติ (2D barcode) เพื่อการ

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจ โดยมีการนําเอาบารโคดสองมิติมาประยุกตใชในธุรกิจเพื่อลดปญหาการจัดเก็บ

ขอมูล และชวยลดปริมาณทรัพยากรตาง ๆ ที่เก่ียวของ  ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว  และยังชวยลดปญหาการปลอมแปลง 

และแอบอางเพื่อเขาถึงขอมูลของตัวบุคคล ทั้งการสรางพาสเวิรด และระบบการปองกันแบบเดิม ๆ ไดอีกดวย 

ผลการวิจัยพบวาลักษณะของบารโคดสองมิติไดรับการรับรองมาตรฐานมากที่สุด ไมวาจะเปน AIMI, ISO และ JIS 

บารโคดน้ีมีความจุของขอมูลในแบบของตัวอักษรและตัวเลขไดสูงสุดจํานวน 4,296 ตัวอักษร (เฉพาะตัวเลขได 7,089 ตัวเลข)  

โดยงานวิจัยน้ีเม่ือมีการนําบารโคดสองมิติมาใชยังประสบปญหาความผิดพลาดประมาณ 25 เปอรเซ็นตในการอานโคดและ

บางครั้ง โคดที่สรางขึ้นไมสามารถอานไดอันเน่ืองมาจากความผิดพลาดของโปรแกรมที่ใชในการสรางโคด ซ่ึงพบวาโคดที่มีขนาดเล็ก 

(3 x 3 ซม.) จะมีประสิทธิภาพต่ําเม่ือเทียบกับโคดที่มีขนาดใหญกวา 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญ แบงเปน 3 ดานคือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร และดานวิศวกรรมซอฟตแวร 

 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญ แบงเปน 3 ดาน คือ ดาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

จํานวน 8 ทาน ดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 6 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมซอฟตแวร จํานวน 6 ทาน รวม

ทั้งหมด 20 ทาน โดยใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรตน คือ การออกแบบตัวตนแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน 

ผานเทคโนโลยีคิวอารโคดบนสมารทโฟน 

 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินผลตัวตนแบบการออกแบบตัวตนแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตัว

บุคคลดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผานเทคโนโลยีคิวอารโคดบนสมารทโฟน 
 

4.3 วิธีการดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการออกแบบตัวตนแบบระบบ การพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผานเทคโนโลยีคิว

อารโคดบนสมารทโฟน แบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก 
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ระยะที่ 1 การออกแบบตัวตนแบบระบบ มีขั้นตอนดังน้ี 

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 เม่ือความตองการชัดเจนแลวจึงออกแบบโครงสรางขอมูล

และสถาปตยกรรมใหไดตามความตองการของผูใชงาน 4) (Implementation) การสรางโปรแกรมจําลองเพื่อที่จะทดสอบวา

ความตองการตรงตามผูใชงานตองการหรือไม หากไมตรงตามความตองการของผูใชงาน ใหกลับไปขั้นตอนที่ 2 และ 3 ใหม 

จนกวาจะไดความตองการที่แนนอน แลวจึงออกแบบตามขั้นตอนที่ 3 กอนแลวจึงพัฒนาระบบจริง สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี

ผูวิจัยใชทั้งหมด 4 ระยะ โดยผูวิจัยไดทําตามแบบจําลองแบบโยนทิ้ง ดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 แบบจําลองแบบโยนทิ้ง 

(Throw away Prototyping) 
 

1.2 ขอบเขตดานเน้ือหาของการพัฒนาการออกแบบตัวตนแบบ 1) ความรูเก่ียวกับบัตรประชาชน 2) ความรูเก่ียวกับ

แอปพลิเคชัน 3) ความรูเก่ียวกับสมารทโฟน 4) ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) 5) ความรู

เก่ียวกับเทคโนโลยีคิวอารโคด  (QR Code Technology) 6) ความรูเก่ียวกับหลักการพัฒนาซอฟตแวรในรูปแบบเอจายลสกรัม 

(Agile Scrum) 7) ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีไอออนิค (Ionic Technology) 8) ความรูเก่ียวกับกับเทคโนโลยีไฟรเบส 

(Firebase Technology) 

ระยะที่ 2 การประเมินผลการออกแบบตัวตนแบบ 

ผูวิจัยไดนําแนวคิดการหาความเหมาะสมการออกแบบตัวตนแบบระบบของรัตติกานต วิบูลยพานิช [7] มาเปนกรอบ

แนวคิดในการหาความเหมาะสมตัวตนแบบระบบจัดการเลือกตัง้แบบเสียงสวนใหญ เพื่อการเลือกตั้งผูนําในสถานศึกษาโดยใช

เทคโนโลยีรูจําใบหนา ซ่ึงแบงเปน 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 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

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 วิจัยนําการประเมินการออกแบบตัวตนแบบระบบ ที่ผานการพัฒนาและทดสอบระบบแลว ไปเสนอตอ

ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ดาน เพื่อนําผลการประเมินมาหาคุณภาพของระบบ 

3) ผูวิจัยนําผลการประเมินที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาทําการวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน พรอมสรุปผลขอมูล 
 

4.6 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความเหมาะสมการออกแบบตัวตนแบบ แบงเปน 5 ดาน คือ ดาน

ความสามารถในการทํางานของระบบ ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ 

ดานความเร็วในการทํางานของระบบ ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยใชคาเฉล่ียเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียเลขคณิต ดังน้ี [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 
 

การวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามลําดังไดดังน้ี 

ระยะที่ 1 การออกแบบตัวตนแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผานเทคโนโลยีคิว

อารโคดบนสมารทโฟนประกอบดวย 

1) หนาจอหลักที่ 1 หนาจอเขาสูระบบ ผูใชงานตองเพิ่มขอมูลสวนตัวโดยเม่ือเพิ่มอีเมลและรหัสผานแลวคลิกที่ปุม 

“LOGIN” ระบบจะทําการตรวจสอบการเขาใชงานและเปล่ียน หนาจอไปยังหนา ยืนยันเบอรโทรศัพทมือถือ หรือคลิกปุม 

“LOST PASSWORD” ระบบจะทําการเปล่ียน หนาจอไปยังหนา รีเซ็ตรหัสผาน หรือเม่ือคลิกปุม “NEW MEMBER” ระบบจะ

ทําการเปล่ียน หนาจอไปยังหนา สมัครสมาชิก 

2) หนาจอหลักที่ 2 แสดงหนาจอยืนยันเบอรโทรศัพทมือถือ ผูใชงานตองเพิ่มเบอรโทรศัพทมือถือ 10 หลัก แลวคลิก

ปุม “VERIFY” ระบบจะทําการสงรหัส OTP และเปล่ียน หนาจอไปยัง หนาการยืนยันรหัส OTP 
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ภาพที่ 2 หนาจอเขาสูระบบ และหนาจอยืนยันโทรศัพทมือถือ 

 

3) หนาจอหลักที่ 3 แสดงหนาจอเพิ่มขอมูลบุคคล ผูใชงานตองเพิ่มขอมูลบุคคล และเม่ือคลิกปุม “SUBMIT” ระบบ

จะทําการบันทึกขอมูลและไปยัง หนาแสดงธุรกรรมการยืนยันบุคคล 

4) หนาจอหลักที่ 4 แสดงหนาธุรกรรมการยืนยันบุคคล โดยมี 5 ทางเลือกใหทําการปฏิสัมพันธ ดังน้ี 

1) เม่ือคลิกปุม “APPROVE” ระบบจะทําการบันทึกสถานการณยืนยันบุคคลเปนอนุญาต 2) เม่ือคลิกปุม “REJECT” 

ระบบจะทําการบันทึกสถานะธุรกรรมการยืนยันบุคคลเปนปฏิเสธ 3) เม่ือคลิกปุม “VIEWTANSECTION” จะทําการเปล่ียน 

หนาจอไปยังหนาแสดงรายละเอียดธุรกรรม 4) เม่ือคลิกปุม “QRCODE” จะทําการเปล่ียน หนาจอไปยัง หนาแสดงคิวอารโคด 

5) เม่ือคลิกปุม “PERSONAL” จะทําการเปล่ียน หนาจอไปยัง หนาขอมูลบุคคล 5) หนาจอหลักที่ 5 หนาจอคิวอารโคด 

 

   
 

ภาพที่ 3 หนาจอเพิ่มขอมูลบุคคล หนาธุรกรรมการยืนยันบุคคล และคิวอารโคด 

 

ระยะที่ 2 การประเมินการออกแบบตัวตนแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผาน

เทคโนโลยีคิวอารโคดบนสมารทโฟน  

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินการออกแบบตัวตนแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผาน

เทคโนโลยีคิวอารโคดบนสมารทโฟน แบงเปน 5 ดาน ดังน้ี 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับคุณภาพ 

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 มีคาเฉล่ีย
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เทากับ 4.36 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 2) ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ ในภาพรวมอยูในระดับ

ดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 3) ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ ใน

ภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 4) ดานความเร็วในการทํางานของ

ระบบ ในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 5) ดานการรักษาความ

ปลอดภัยของระบบ ในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 

 

6. อภิปรายผล 
 

การออกแบบตัวตนแบบระบบการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผานเทคโนโลยีคิวอารโคด

บนสมารทโฟน เม่ือพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา คาของขอมูลมีความกระจายนอย (นอยกวา 1.00) ในทุกดาน

แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นสอดคลองและคะแนนการประเมินอยูในกลุมเดียวกัน ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผล 

โดยมีรายละเอียดแยกดานดังน้ี 

6.1 ผลการประเมินคุณภาพการออกแบบตัวตนแบบระบบ ดานความสามารถในการทํางานของระบบ ในภาพรวมอยู

ในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 ทั้ง น้ีอาจเน่ืองมาจากระบบดังกลาวมี

ความสามารถในการสนับสนุนการเรียนรูไดเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ สุจิตรา ยอดเสนหา [9] ไดทําการวิจัยเรื่อง 

การประยุกตใชระบบยืนยันตัวตนเพียงครั้งเดียวในการบริหารจัดการ หองเรียนออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี พบวา ดานความสามารถของระบบในการสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับดี ( X = 2.41 , SD = 0.52) ดาน

ความสามารถของระบบใหบริการความรู อยูในระดับดี ( X = 2.41 , SD = 0.54) 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพการออกแบบตัวตนแบบระบบ ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ ในภาพรวมอยู

ในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากระบบดังกลาวมีความ

ถูกตองตามความตองการของผูใชงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ อาจารี นาโค [10] ไดทําการวิจัยเรื่อง การประยุกตเครื่องอาน

ลายน้ิวมือเพื่อตรวจสอบการเขาชั้นเรียน พบวา ดานความถูกตองของระบบ อยูในระดับดี ( X = 4.61) 

6.3 ผลการประเมินคุณภาพการออกแบบตัวตนแบบระบบ ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ ในภาพรวม

อยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากระบบดังกลาวมีความพึง

พอใจของระบบจากผูใชงานทั่วไปโดยมีความเหมาะสมสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาสกร ปาละกูล [11] ไดทําการวิจัยเรื่อง 

โปรแกรมระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ พบวา 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญความสะดวกและงายตอการใชงานระบบอยูในระดับดี ( X = 4.45, S.D.= 0.16) 

6.4 ผลการประเมินคุณภาพการออกแบบตัวตนแบบระบบ ดานความเร็วในการทํางานของระบบ ในภาพรวมอยูใน

ระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากระบบดังกลาวมีประสิทธิภาพ

ดานการใชงาน โดยมีความเหมาะสมสอดคลองกับงานวิจัยของ ปฏฐพร ชมภูศรีและ ภาสกร เรืองรอง [12] ไดทําการวิจัยเรื่อง 

ประสิทธิภาพของการใชงานระบบอินทราเน็ต : กรณีศึกษาองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ พบวาผลการวิเคราะห

ขอมูลดานประสิทธิภาพการใชงานระบบอินทราเน็ตในเกณฑเหมาะสมมาก ( X = 3.53) 

6.5 ผลการประเมินคุณภาพการออกแบบตัวตนแบบระบบ ดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ ในภาพรวมอยูใน

ระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากระบบดังกลาวมีระบบรักษา

ความปลอดภัย มีความเหมาะสมสอดคลองกับงานวิจัยของธาดา จันตะคุณ และ ณัฐวี อุตกฤษฏ [13]  ไดทําการวิจัยเรื่อง การ

พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารโครงการพัฒนาซอฟตแวรผานอินเทอรเน็ต พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดาน

ส่ืออยูในระดับดี ( X = 4.26, S.D.= 0.09)  
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7. กิตติกรรมประกาศ 
 

ผู วิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ที่สนับสนุนการทําวิจัย และ

ขอขอบพระคุณเจาของบทความวิชาการและบทความวิจัย เอกสาร ตํารา รวมถึงแหลงสืบคนขอมูลตาง ๆ ที่ไดกลาวไวใน

เอกสารอางอิงทุกทาน ที่ไดใหศึกษาและนํามาอางอิง เพราะผลงานของทานทําใหบทความวิจัยเรื่องน้ี เกิดความสมบูรณในดาน

ของเน้ือหาและสําเร็จไปไดดวยด ี
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีนําเสนอการประยุกตใชรูปแบบการเรียนรูที่ประกอบดวยสาระความรู และความบันเทิงที่เรียกวา เอดูเทนเมนต 

(Edutainment) กับการสงเสริมการเรียนรูเอกลักษณขนมไทยเกามงคล ซ่ึงเปนขนมไทยโบราณที่เปนเอกลักษณ และภูมิปญญา

ทองถิ่นของตําบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในรูปแบบของเกมออนไลนที่รองรับการทํางานบนเครื่องโทรศัพทมือถือ 

ที่ประกอบดวยสองสวนดังน้ี สวนที่หน่ึงเปนเกมที่ทําใหเผูเลนรูจักลักษณะ รูปราง และชื่อเรียกขนมไทยเกามงคล สวนที่สอง

เปนเกมที่ทําใหผูเลนไดทราบถึงสวนประกอบตาง ๆ ที่นํามาทําขนมไทย ผลลัพธที่ไดจาการทดสอบชี้ใหเห็นวาระดับผลการเรียนรู

ของผูเลนกอนทําการเลนเกมที่พัฒนาขึ้นคือ รอยละ 72 และหลังจากเลนเกมมีคาระดับผลการเรียนรูที่ รอยละ 95.85 ซ่ึงเพิ่มขึ้น

จากเดิมรอยละ 23.85 นอกจากน้ันผูวิจัยยังไดทําการทดสอบความพึงพอใจของผูเลนเกมในประเด็นความสวยงามของรูปแบบ

การรับ และแสดงผลขอมูล ปรากฏมีคาเฉล่ียความพึงพอใจที่ 4.54 คะแนน และมีคาเฉล่ียความพึงพอใจที่ 4.67 คะแนน ตอ

การเรียนรูโดยใชเกมเปนเครื่องมือ ซ่ึงคาเฉล่ียที่ไดชี้ใหเห็นวา ผูเลนเกิดการเรียนรูในเอกลักษณของขนมไทยโบราณ และชื่นชอบ

รูปแบบการเรียนรูผานเกมในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
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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 เปนหน่ึงในเอกลักษณดานวัฒนธรรมที่เกาแกประจําชาติไทย สามารถแบงกลุมขนมไดหลายลักษณะ 

เชน ขนมที่ใชในงานมงคลตาง ๆ เรียกวา ขนมไทยเกามงคล ประกอบดวย ขนมจามงกุฎ, ขนมเสนหจันทร, ขนมทองหยิบ, 

ขนมทองหยอด, ขนมฝอยทอง, ขนมทองเอก, ขนมชั้น, ขนมเม็ดขนุน และมะพราวแกว ซ่ึงความโดดเดนของขนมเหลาน้ีอยูที่ 

ความสวยงาม ประณีตในขั้นตอนการทํา และรสชาติที่อรอย สามารถส่ือถึงประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี ที่เกาแกของ

ประเทศไทย แตปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผูผลิตขนมไทยลดนอยลง เน่ืองจากคนรุนใหมโดยเฉพาะเยาวชนนิยมรับประทาน

ขนมตางประเทศ และรูจักขนมไทยนอยลง ดังน้ันการใชส่ือประชาสัมพันธสมัยใหมที่เขาถึงกลุมเยาวชนไดงาย อาจเปนแนวทาง

หน่ึงในการแกปญหาดังกลาว โดยที่เกมออนไลนเปนส่ือหน่ึงที่ไดรับความนิยมในกลุมเยาวชน จากขอมูลที่เผยแพรโดยเว็บไซต 

MarketingOpps, 2017 ไดกลาวถึง เกมออนไลนวาเปนหน่ึงในเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยม ในทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะใน

เยาวชนไทย จากขอมูลทางสถิติพบวาผูใชอินเทอรเน็ตไทยมีความสนใจในการเลนเกมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ือง โดยใชเวลา

เฉล่ียในการเลนเกมแตละวันคือ 3 ชั่วโมงตอวัน ซ่ึงขอมูลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของนาย ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรมไดกลาวถึง การผลิตส่ือที่มีสาระ และบันเทิงแกเยาวชน รวมทั้งใชเกมเปนเครื่องมือในการเรียนการสอนจะทําให

เยาวชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

ดังน้ันจากปญหาที่กลาวถึงขางตน ผูวิจัยจึงไดออกแบบเกมออนไลนที่มีการสอดแทรกความรูเก่ียวกับขนมไทย และ

ทําการวัดผลการเรียนรูของผูเลน โดยเปรียบเทียบผลการเรียนรูทั้งกอน และหลังของผูเลนเกม ซ่ึงคาดหวังวาเกมจะเปน

เครื่องมือหน่ึงที่ชวยในการประชาสัมพันธ และใหสาระบันเทิงแกผูเลนได 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาการสรางส่ือสาระบันเทิงจากกิจกรรมในเกม 

2. เพื่อเผยแพรขนมไทยเกามงคลสูเยาวชนและผูสนใจผานเกม 

3. เพื่อประเมินความผลการเรียนรู และความพึงพอใจของผูเลนตอเกมที่พัฒนาขึ้น 
  

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 มีงานวิจัยจํานวนมากที่นําเสนอแนวคิดการเรียนรูในรูปแบบเอดูเทนเมนต เชน จากผลการวิจัยของ Edgen et al. 

(1984) พบวา การนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการเรียนรู สงผลดีตอระดับการเรียนรูของผูเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะกับเด็กและ

เยาวชน เน่ืองจากเด็กจะมีธรรมชาติของความอยากรูอยากเห็นและมีจินตนาการ หากเด็ก ๆ ไดรับความบันเทิงจากเกม 

ภาพยนตร รายการโทรทัศนที่จัดโดยมืออาชีพ จะนําไปสูการแสวงหาความรูดวยตนเองในอนาคต โดยที่ Papastergiou, M. 

(2009) ทําการประยุกตแนวคิดเอดูเทนเมนตดวยรูปแบบของเกม ซ่ึงพบวา เกมมีสวนชวยในการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจ

ในเน้ือหาการเรียนการสอนมากกวาการเรียนในชั้นเรียนปกติ ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ กัลยา บูรณสิริจรุงรัฐ 

(2555) และ ภัทราวดี วงศสุเมธ (2560) ที่ไดนําเกมออนไลนมาประยุกตใชกับการเรียนรูเพื่อเพิ่มความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยออกแบบแผนการสอนที่มีการบูรณาการเกมคอมพิวเตอรแบบเกมออนไลนที่ใหผูเลนเลนตาม

บทบาทกับเน้ือหา เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบวาผูสอน และผูเรียนตางมีความพึง

พอใจตอการนําเกมมาชวยในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมาก นอกจากน้ัน สรรพคุณ (2558) ไดศึกษาการนําเกมมาใชดาน

ชีวการแพทย โดยทําการสรางเกมเพื่อใหนักเรียนแพทยไดเรียนรูภาพรวม และพื้นฐานของการฝกปฏิบัติงานของแพทยใน

สถานพยาบาล รวมถึงการจําลองสถานการณ และปญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานของแพทย ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา

นักเรียนแพทยเหลาน้ันเกิดการเรียนรูผานเกมที่กําหนดสถานการณตาง ๆ ไว โดยนักเรียนแพทยมีระดับความพึงพอใจในระดับ

ดีมากตอการนําเกมมาประยุกตใชในการสอนดังกลาว  
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อยางไรก็ตามงานวิจัยที่กลาวถึงขางตน ลวนเปนการประยุกตเอดูเทนเมนตในการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาเปนสวนใหญ 

ซ่ึงแตกตางจาก พีระศักดิ์ ศิริกิจ (2012) ซ่ึงทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการคิดวิเคราะหเรื่อง

การเขียนสะกดคํายาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยเกมกับการเรียนแบบปกติ พบวาหลังจากที่นักเรียนมี

การเรียนรูการสะกดคํายากผานเกม นักเรียนสามารถที่จะจดจํา และเรียนรูไดรวดเร็วมากกวาการเรียนแบบปกติ ดังน้ันในการ

พัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยแนวคิดเอดูเทนเมนต จําเปนที่ตองมีการออกแบบเน้ือหาสาระการเรียนรูใหมีสวนที่สามารถ

ปฏิสัมพันธกับผูเลน ดังเชนที่  Inchamnan (2015) ไดนําเสนองานวิจัยที่มุงประเด็นไปที่สาระที่ไดพรอมกับความบันเทิง โดย

ไดกลาววา ในการสรางสาระพรอมบันเทิงควรใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูตามเปาหมาย (Goal Learning) ที่ผูเลนจะ

ไดรับ การมีปฏิสัมพันธกับการเรียนรู (Interactive Learning) และการเรียนรูที่จะตีความความรู (Interpretation Learning) 

ของกิจกรรมน้ัน ๆ ซ่ึงสอดคลองกับ Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991) ที่ไดทําการศึกษาถึงการนําเกมคอมพิวเตอรมา

ชวยในการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ ซ่ึงเปนรูปแบบการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

สงผลอิทธิพลในเชิงบวกตอผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผูเรียน และนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต   

ดังน้ันจากงานวิจัยที่กลาวถึงขางตน ที่เก่ียวของกับรูปแบบการเรียนรูในรูปแบบเอดูเทนเมนต ซ่ึงใชเกมเปนเครืองมือ

ในการดําเนินกระบวนการเรียนการสอน เพื่อกระตุนใหผูเลนเกิดการเรียนรู ดังน้ันในหัวขอลําดับถัดไป จะไดกลาวถึงแนวคิด

เชิงทฤษฎีของเอดูเทนเมนต และเกมการณเรียนรู  
 

 3.1 เอดูเทนเมนต (Edutainment) 

เอดูเทนเมนต เปนสวนผสมระหวางความบันเทิง (Entertainment) กับเน้ือหาทางวิชาการ (Education) หรือ

เรียกวาเปนรูปแบบหน่ึงของความบันเทิงที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชในการศึกษา ถูกนํามาใชเพื่อประโยชนในดานการสราง

สภาพแวดลอม และการจัดหาส่ือที่ เหมาะสม ใหผูเรียนมีความสนใจและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู นั ้น        

ผูเรียนจะไมรูสึกวาตนเองกําลังเรียนอยู แตจะรูสึกสนุกสนานจากความบันเทิงที่เกิดจากกิจกรรมระหวางเรียน ดังน้ันจึงเรียกไดวา 

เอดูเทนเมนต เปนส่ิงที่จะทําใหผูเรียนไดรับทั้งสาระความรูและความบันเทิงควบคูไปดวยกัน  

ในการสรางส่ือเอดูเทนเมนต จะตองมีการใสกระบวนการเรียนรูใหเหมือนกับมีผูเชี่ยวชาญใหความรูอยูในส่ือบันเทิง

น้ัน ๆ และในกระบวนการเรียนรูจะตองประกอบไปดวย การสราง ผลสะทอนกลับ (Feedback) การประเมินผล 

(Evaluation) นอกจากน้ีส่ิงที่ควรคํานึงถึงก็คือการเชื่อมโยงความรู ซ่ึงจะตองมีความเชื่อมโยงเก่ียวเน่ืองกันของเนื้อหาสาระ

ความรูที่อยูภายในส่ือดวย เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูสูงสุด ตามจุดประสงคของการสรางส่ือน้ัน ๆ 
 

 3.2  เกมการณเรียนรู (GBL: Games- Based Learning) 

การตีความหมายของ เอดูเทนเมนต หรือศึกษาบันเทิงทางดานคอมพิวเตอร หมายถึง โปรแกรมประยุกตในรูปแบบ

ของเกม เปนการเรียนรูผานเกม เน่ืองจากเกมเปนส่ือที่ใหไดทั้งความสนุกสนาน ความทาทาย การดึงดูดความสนใจของผูเลนที่

เปนไดทั้งเด็กและผูใหญ นอกจากน้ียังสามารถที่จะสอดแทรกใหสาระความรูในระหวางที่เลนเกม โปรแกรมเกมจะมีภาพ

กราฟฟกที่สวยงาม มีเสียงประกอบที่สามารถสรางความตื่นเตนใหแกผูเลน มุงหวังใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู บนพื้นฐาน

แนวคิดที่จะใหการเรียนรูเปนเรื่องที่สนุกสนาน และกิจกรรมในเกมก็เปนส่ือที่สนับสนุนการเรียนรูที่หลากหลาย (Complex 

and Diverse) ซ่ึงตัวอยางเกมที่เปนเกมในรูปแบบ เอดูเทนเมนต ไดแก เกม Microsoft Flight Simulator เปนเกมที่ใชในการ

จําลองสถานการการบิน โดยที่โรงเรียนฝกการบินนิยมนําไปใชในการเรียนการสอน หรือเกมออนไลนที่ชื่อวา Eternal Story 

(เรื่องเลาขานนิรันดร) ซ่ึงเปนการพัฒนาโปรแกรมของสํานักบริการเทคโนโลยีสาระสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปน

นวัตกรรมการเรียนรูผานเกม (Game-Based Learning)  ตนแบบสําหรับการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา ที่ไดรับรางวัล 

Thailand Game Awards 2010 ประเภท Best Serious Game จากโครงการ Venture Capital Forum Asia 2010 ซ่ึงจัด

โดยสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) โดยเปนการบูรณาการเทคโนโลยีประเภทเกม 3 มิติ ลักษณะ 
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MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) กับเน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา พัฒนาเปนงานประดิษฐตนแบบที่ไดรับการนําไปถายทอดใหกับคณาจารย ครูผูสอน นักวิจัย นักพัฒนาเกม 

และผูสนใจในการใชเทคโนโลยีเกมในชั้นเรียน ใหไดรับแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยที่

คณาจารย ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับอุดมศึกษา สามารถนําองคความรูเก่ียวกับโครงสรางของโปรแกรม ไปใชตอ

ยอดในการสรางเกมในลักษณะเดียวกัน หรือนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนตอไปได ในการเรียนรูผานเกมน้ีมีลักษณะที่

ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง สามารถสงผลทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น มีเจตคติ และพฤติกรรมดานบวกที่เก่ียวของกับการเรียนของ

ตัวผูเรียนเอง นอกจากน้ีการวิเคราะหพฤติกรรมของผูเรียนแสดงใหเห็นวา ผูเรียนไมไดสนใจเพียงแคการเลนเกม แตยังมีความ

สนใจในการเรียนผานการทําแบบทดสอบภาษาอังกฤษภายในเกมดวย  

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของที่ไดกลาวถึงขางตน ในหัวขอถัดไปจะไดกลาวกระบวนการดําเนินกงาน

วิจัย ซ่ึงประกอบดวย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลขนมไทยโบราณ การออกแบบเกม รวมถึงการทดสอบการใชงานเกมที่

พัฒนาขึ้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมาย คือ การศึกษาเอกลักษณ วัฒนธรรมไทยจากขนมไทยโบราณ พรอมทั้งนําเสนอขอมูลตาง ๆ 

ที่ไดจากการศึกษาในรูปแบบของเกมออนไลน ในการศึกษาเก่ียวกับขนมไทยโบราณน้ี ผูวิจัยไดใชเทคนิคในการคนหาคาความ

จริง (Fast Finding Techniques) ที่จะประกอบไปดวยการคนหาขอมูลทางดานเอกสาร และการหาขอมูลโดยการสัมภาษณ 

ผลจากการคนควาขอมูลทางดานเอกสาร พบวา ขนมไทยโบราณที่หารับประทานไดยากและไมเปนที่รูจักมากนักในปจจุบัน 

ไดแก ขนมที่ถูกใชในงานมงคล เชน ขนมไทยเกามงคล ดังน้ันผูวิจัยนําขอมูลที่ได มาทําการวิเคราะห เร ียบเรียง สรางการ

เชื่อมโยงความรูเพื่อนําเขาสูเน้ือหาสาระความรูในรูปแบบของเกมออนไลน และผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณผูประกอบการที่

ยังดําเ นินการผลิตขนมไทยเกามงคล คือ รานมยุรีขนมไทย ซ่ึงเปนวิสาหกิจชุมชนของ อําเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และไดรับรางวัลโอทอปหาดาว ซ่ึงทําใหทราบถึง ประวัติความเปนมาของขนมไทยเกามงคล วิธีการทําขนม 

ตลอดจนปญหาที่เก่ียวของกับความนิยมของขนมไทยในปจจุบัน นอกจากวิธีการใหมาซ่ึงขอมูลที่เก่ียวของกับขนมไทยโบราณ

แลว ผูวิจัยยังไดทําการสัมภาษณเยาวชนที่มีอายุระหวาง 15-20 ป จํานวน 60 คน ในเรื่องที่เก่ียวของกับขนมไทยโบราณ ทั้ง

ในเรื่องของความนิยม ความตองการ และความรูที่เก่ียวของกับขนมไทยโบราณ เพื่อนําขอมูลเหลาน้ีมาประกอบการออกแบบ

เกมออนไลนที ่
  

4.2 การใชเทคนิคและการออกแบบเกม 

เครื่องมือที่ใชนการพัฒนา ประกอบดวย โปรแกรม Construct2 และโปรแกรม Adobe Photoshop โดยออกแบบ

รูปแบบเน้ือหา วิธีการเลน กฎกติกาในการเลนเกม รวมถึงการออกแบบฉาก และตัวละครที่อยูในเกม โดยผูวิจัยไดออกแบบให

แกมมีตัวละครที่ชื่อ แมมยุรี แตงกายดวยชุดไทย หนาตาสะสวยและมีใบหนาที่ยิ้มแยม ทําหนาที่เปนตัวการตูนที่ใหความรู

เก่ียวกับขนมไทยเกามงคล ปรากฏในหนาแรกของเกม และมีสวนปฏิสัมพันธที่เปนมิตรระหวางเกมและผูเลน ภาพขนมที่

นําเสนอแตละชนิดสวยงาม มีความชัดเจน เพื่อสรางกระบวนการรูและจดจําใหผูเลน ซ่ึงรูปแบบเกมที่ทําการออกแบบ

ประกอบดวย 2 เกม ดังน้ี 

1) เกมทายชื่อขนมไทยเกามงคล กําหนดวิธีการเลน ดังน้ี เกมจะนําเสนอภาพขนมไทยพรอมทั้งชื่อของขนมดังกลาว 

หากแตเปนการนําเสนอชื่อดวยการเรียงลําดับตัวอักษรที่ไมถูกตอง โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเลนทําการเรียง

ตัวอักษรซ่ึงเปนชื่อของขนมใหถูกตองตามลําดับ ซ่ึงเกมจะทําการเเก็บคะแนนจากความเร็วและความถูกตองใน

การเรียงตัวอักษรเปนสําคัญ  
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2) เกมทายสวนประกอบของขนมไทยเกามงคล กําหนดวิธีการเลน ดังน้ี ผูเลนจะตองจดจําสวนประกอบของขนมที่

กําหนดมาให และทําการบังคับตัวละครในเกมใหเคล่ือนที่ไปยังตําแหนงที่ระบุวาเปนสวนประกอบตาง ๆ ของ

ขนม โดยเกมน้ีจะปรากฏภาพฉากหลังเปนบรรยากาศในตลาด นอกจากน้ันผูเลนจะตองควบคุมใหตัวละครหลบ

หลีกส่ิงกีดขวาง และตองเลนเกมใหสําเร็จในเวลาที่กําหนด  
 

4.3 การทดลองใชงาน 

ผูวิจัยไดทําการนําเกมที่พัฒนาขึ้นใหรานมยุรีขนมไทย อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดทําการ

ตรวจสอบถึงความถูกตองของขอมูลที่อยูภายในเกม และดําเนินการแกไขตามคําแนะนํา หลังจากน้ันจึงนําเกมตนแบบน้ีไปสู

การทดสอบกับผูใชงาน ซ่ึงเปนเยาวชนที่มีอายุระหวาง 15 - 20 ป ในพื้นที่จังหวัดนานจํานวน 60 คน เน่ืองจากความสะดวก

ในการเขาถึงและจัดเก็บขอมูลจากกลุมเยาวชน 
 

4.4 การประเมินระดับสาระความรู ความพึงพอใจที่ไดรับ 

กอนที่ผูเลนจะไดเลนเกม จะมีการแจกแบบสอบถามดานความรูทั่วไปที่เก่ียวของกับขนมไทยโบราณ ใหผูเลนเกมได

ตอบคําถาม และเม่ือทําแบบทดสอบดังกลาวเสร็จ จึงจะใหเริ่มการเลนเกม และเม่ือเลนเกมเสร็จ ก็จะใหผูเลนทําแบบทดสอบ

ซํ้าอีกครั้ง เพื่อพิจารณาวาผูเลนเกมเกิดการเรียนรูในระหวางเลนเกมหรือไม รวมถึงทําแบบทดสอบประเมินความพึงพอใจใน

ดานความสวยงานของเกม ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของเกม โดยใชมาตรวัดแบบ Likert 5 ระดับ ( ระดับ 5 หมายถึง มี

ความพึงพอใจมากที่สุด และระดับ 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด)   

ในหัวขอลําดับถัดไป จะไดกลาวถึงผลที่ไดจากขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินงานวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

5. ผลการวิจัย 
  

5.1 ผลการพัฒนาเกมขนนมไทยออนไลน 

เกมขนมไทยออนไลน ที่สรางขึ้นมาถูกแบออกเปนเกมใน 2 ลักษณะ ไดแก  

1. เกมทายชื่อขนมไทย เปนเกมที่ใหผูเลนไดเรียนรู จดจําลักษณะ และชื่อขนมไทย ตามรูปภาพที่ปรากฏ  

2. เกมทายสวนประกอบของขนมไทย เปนรูปแบบเกมที่ทําใหผูเลนไดทราบถึงสวนประกอบตาง ๆ ของขนมไทย       
 

  
              รูปที่ 1 เกมทายช่ือขนมไทยเกามงคล                     รูปที่ 2 เกมทายสวนประกอบขนมไทยเกามงคล 

 

5.2 ผลทดสอบระดับการเรียนรูของผูเลน กอนและหลังการเลนเกม 

จากการทดสอบระดับการเรียนรูของผูเลนกอนทําการเลนเกม พบวาจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผูเลนทั้ง 60 คน 

ไดคาคะแนนเฉล่ียคือ 14.4 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 72 และทําการทดสอบระดับผลการเรียนรูอีกครั้งเม่ือผูเลนไดทําการ

เลนเกมจบเสร็จส้ิน พบวาผูเลนมีระดับการเรียนรูโดยคิดเปนคาคะแนนเฉล่ียอยูที่ 19.17 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 95.85 

ซ่ึงเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 23.85   
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5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

จากการที่ใหผูทดสอบ ซ่ึงเปนเยาวชนที่มีอายุระหวาง 15-20 ป จํานวน 60 คน ไดทําการเลนเกม และทําแบบ

ประเมินตนเองเพื่อแสดงความพึงพอใจตอ ความสนุกสนาน ความสวยงาม และการไดสาระความรู ในขณะเลนเกม แสดงดัง

ตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูทดสอบที่มีตอเกมขนมไทย 

รายการประเมินความพึงพอใจในเกมขนมไทย 
คาเฉลี่ย 

(Mean) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความพึง

พอใจ 

ความพึงพอใจตอความสวยงามของรปูแบบการรับขอมูลและการแสดงผลลัพธ    

1. มีความช่ืนชอบในการออกแบบตัวละครของเกม 4.43 0.52 มาก 

2. มีความช่ืนชอบในการออกแบบหนาตา และฉากของเกม 4.58 0.43 มากที่สุด 

3. มีความช่ืนชอบในการออกแบบองคประกอบโดยรวมทัง้หมดของเกม 4.40 0.39 มาก 

4. มีความช่ืนชอบในการออกแบบวิธีการเลนเกม 4.32 0.64 มาก 

5. รูปแบบของเกมขนมไทยมีความนาสนใจ 4.63 0.32 มากที่สุด 

6. รูปแบบของเกมขนมไทยเขาใจงาย 4.93 0.12 มากที่สุด 

7. รูปแบบของเกมขนมไทยเปนรูปแบบเกมที่แปลกใหม โดยผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต 
4.05 0.24 มาก 

8. การใชสื่ออินเทอรเน็ตทําใหเกมขนมไทยเขาถึงงาย  5 0.0 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.33 มากที่สุด 

ความพึงพอใจตอการศึกษาขนมไทยผานเกมขนมไทย    

9. เกมขนมไทยเปนสื่อหน่ึงที่ชวยในการเผยแพรขนมไทยโบราณใหเปนที่รูจัก 4.75 0.43 มากที่สุด 

10. เกมขนมไทยสงเสริมความรูดานขนมไทยใหแกผูเลน 4.63 0.36 มากที่สุด 

11. เกมขนมไทยสงเสริมใหเยาวชนใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชน 4.86 0.23 มากที่สุด 

12. ผูเลนเกมขนมไทยไดรับความรูเกี่ยวกับขนมไทยโบราณเพิ่มมากข้ึน 4.73 0.31 มากที่สุด 

13. เกมขนมไทยมีความนาสนใจและสามารถดงึดูดผูใชใหอยากเลนเกม  4.47 0.27 มาก 

14. ผูเลนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเลนเกม 4.70 0.24 มากที่สุด 

15. เกมขนมไทยมีสวนชวยเพิ่มความช่ืนขอบในขนมไทยใหแกผูเลนเกม 4.67 0.32 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.30 มากที่สุด 

 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูทดสอบที่มีตอเกมที่พัฒนาขึ้นน้ี พบวา คาเฉล่ียรวมของความพึงพอใจตอ

ความสวยงามในรูปแบบการรับขอมูลและการแสดงผล มีคาเทากับ 4.54 คะแนน (S.D. = 0.33) ซ่ึงจัดอยูในระดับความพึง

พอใจมากที่สุด และคาเฉล่ียรวมของระดับความพึงพอใจตอการศึกษาขนมไทยผานเกม มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.67 คะแนน 

(S.D. = 0.30) จัดอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และนอกจากน้ัน ผลจากการประเมินไดชี้ใหเห็นวา ผูเลนชื่นชอบเกมที่

พัฒนาขึ้นทั้งในดานของการใหสาระความรูและดานการใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
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 6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

การดําเนินการวิจัยนําเกมออนไลนมาใชเปนส่ือสาระบันเทิง เพื่อชวยในการสืบสานเอกลักษณของขนมไทยโบราณ 

โดยไดแนวทางการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ และสอบถามผูประกอบการขนมไทยโบราณในปจจุบัน ซ่ึงเกมที่

พัฒนาขึ้นมีการกําหนดโครงสราง เน้ือหา และรูปแบบการเลนเกมใหมีความนาสนใจ จนนํามาสูเกมออนไลนที่สามารถเลนไดจริง 

ในสวนเน้ือหาของเกมจะถูกแบงออกเปนสองสวน คือ สวนที่หน่ึงเปนเกมที่มีจุดประสงคเพื่อใหผูเลนไดรูจักกับลักษณะของ

ขนมไทย และชื่อของขนมไทยชนิดตาง ๆ และเกมที่สองมีจุดประสงคเพื่อใหผูเลนไดทราบถึงสวนประกอบในการทําขนมไทย  

จากผลการประเมินตนแบบเกมแสดงใหเห็นวา ผูเลนแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกตอเกมขนมไทยทั้งในดานของ

ประสิทธิผลในการทํางาน ความสวยงาม ความสามารถของเกม และดานการสงเสริมและเผยแพรขนมไทย โดยภาพรวมมีคา

อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด และผลจากการทดสอบระดับการเรียนรู ปรากฏวา ผูเลนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับขนมไทย

โบราณมากขึ้น ซ่ึงผลการประเมินและผลการทดสอบสอดคลองกับงานวิจัยของ Edgen et al., Papastergiou (1984)  

และภัทราวดี วงศสุเมธ (2560) ที่แสดงใหเห็นวาส่ือการเรียนรูในรูปแบบของเกม สามารถชวยสรางแรงจูงใจในเชิงบวก และ

กระตุนใหผูเลนเกมสนใจในเน้ือหาของเกม ทําใหไดสาระความรูตามที่ผูวิจัยตั้งเปาหมายไว คือ ตองการที่จะใหผูเลนที่เปน

เยาวชนไดรับความสนุกสนาน พรอมทั้งไดรูจัก และใหความสนใจขนมไทยโบราณมากยิ่งขึ้นหลังจากการเลนเกม  

และนอกจากผลการทดสอบที่ไดกลาวถึงขางตน ผูวิจัยไดดําเนินการจัดสงโปรแกรมเกมไปใหกับผูประกอบการขนมไทย 

วิสาหกิจชุมชน อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดทดสอบ และวิเคราะหตัวละครและส่ือตาง ๆ ภายในเกมขนมไทย 

ซ่ึงผลที่ไดปรากฏวา ผูประกอบการไดใหความคิดเห็นวาเกมที่พัฒนาขึ้นน้ีมีรูปแบบการนําเสนอที่สวยงาม มีความนาสนใจ และ

สามารถนําไปเปนส่ือในการประชาสัมพันธในการขายผลิตภัณฑขนมไทยของกลุมวิสาหกิจได อาจทําใหเยาวชนหันมาใหความ

สนใจขนมไทยมากยิ่งขึ้น และหากเยาวชนชื่นชอบ รวมถึงใหความสนใจ อาจเปนการเพิ่มยอดขายใหแกขนมไทยโบราณในอีก

ทางหน่ึง 
 

7. ขอเสนอแนะ 
 

7.1 ผูประกอบขนมไทย กลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย ไดแนะนําใหทําการเพิ่ม

ชนิดขนมไทยนอกเหนือจากขนมไทยเกามงคล หรือทําการพัฒนาเกมใหครอบคลุมขนมไทยทั้ง 6 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคใต 

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ซ่ึงจะทําใหเกมมีความหลากหลายของขนมไทย และ

สรางความนาใจมากขึ้น  รวมถึงควรนําเกมขนมไทยที่พัฒนาขึ้นเปนหน่ึงในส่ือประชาสัมพันธใหแกรานคา โดยเฉพาะรานที่เปน

วิสาหกิจชุมชนในประเทศ เพื่อเปนการเพิ่มยอดขายใหแกชุมชน และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่กลาวถึง นโยบายไทย

แลนค 4.0  

7.2 กลุมเยาวชนที่ไดทําการทดสอบเกม ไดใหขอแสนอแนะ คือ ใหเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการเลนเกม

เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความสนใจของเยาวชนไดมากยิ่งขึ้น เชน รูปแบบการเลนที่คลายคลึงกับเกมมาริโอที่ตัวละครจะ

เคล่ือนที่ไปในเกม และเก็บส่ิงตาง ๆ เปนรางวัลรวมถึงสรางความแข็งแกรงใหตัวละครได เปนตน 
 

8. เอกสารอางอิง 
 

Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active learning : Creating excitement in the classroom. Retrieved 

May 15 2017, from https://www.ydae.purdue.edu /lct/hbcu/documents. 

Edgens, et al. (1984). Edutainment: Critical Inquiry, Reading, Writing, and Speaking in Large Environment 

and Natural. Retrieved May 15, 2017, from 

http://www.learninglab.de/morob/Downloads/Papers/HohmannP_Scalable_ICSE2003.pdf. 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

Inchamnan, W. (2015). An analysis of Creative Process Learning in computer Game Activities Through 

Player Experiences, The Asian Conference on Education & International Development (ACE-

ID2015), Japan. 

Papastergiou, M. (2009). Digital game-based learning in high school computer science education : 

Impact on educational effectiveness and student motivation. Retrieved June 21 2017, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131508000845. 

เทียมยศ ปะสาวะโน. (2556). เอดูเทนเมนต: การศึกษาแนวใหมที่เนนความบันเทิง. วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน, 56 (2), 

159-167. 

ภัทราวดี วงศสุเมธ. (2558). การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบเกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา: กรณีศึกษาตนแบบเกมระดับประถมศึกษาปที่1-3. คนเม่ือ 23 มิถุนายน 2560 จาก 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/download/54188/52413. 

วรรณนิศา ส., จิราพร ข., อรจิรา พ. (2555). ขนมหวานไทย ,  คนเม่ือ 7 กรกฎาคม 2560 จาก 

https://kanomwanthai.wordpress.com. 

วิลาวัลย อ. และ กรุณา ย. (2559). สาระบันเทิงจากกิจกรรมในเกม Edutainment from Game Based Activities.            

การประชุมวิชาการระดับประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังที ่7, 59, 210-215. 

ศิริกิจ พ., กิจระการ นอยฤทธ์ิ. (2555). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะหเรื่องการเขียนสะกด          

คํายากของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนประเภทเกมกับการเรียนแบบปกติ.           

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร, 23 (2). 165-180. 

สรรพคุณ, ภ.ว.ท.. (2558). เกมการศึกษาดานการแพทยและสุขภาพ Education Game in Health and Medicine. Thai 

Pharmaceutical and Health Science Journal-วารสาร ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ,  58 (9),    

82-87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 271 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  

กรณศีึกษา 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 “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ” มีวัตถุประสงค 2 ประการ 

คือ 1) เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ แบงเปนสวนตาง ๆ ดังน้ี สวนของผูใช

ทั่วไป สวนสมาชิกประเภทซ้ือผลิตภัณฑ สวนสมาชิกประเภทฝากขายผลิตภัณฑ สวนผูดูแลระบบ และสวนผูชวยผูดูแลระบบ 

และ 2) เพื่อหาคาความพึงพอใจของผูใชที่ใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 

ผลการวิจัยครั้งน้ีปรากฏวา กลุมผูผลิตสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ จํานวน 60 ราย ที่ทดลองใชระบบและตอบ

แบบสอบถามความคิดเห็น มีความพึงพอใจระบบเฉล่ียในดานตาง ๆ ดังน้ี 1) ดานการตรงความตองการของผูใชระบบ เทากับ 

4.24 2) ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ เทากับ 4.23 3) ดานความงายตอการใชงานระบบ เทากับ 4.26 4) ดาน

การรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ เทากับ 4.29 และมีคาความพึงพอใจเฉล่ียจากทั้ง 4 ดาน 30 ประเด็นการประเมิน 

เทากับ 4.25 และผูใชที่เขามาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ จํานวน 100 ราย มี

ความพึงพอใจระบบเฉล่ียดานตาง ๆ ดังน้ี 1) ดานการตรงความตองการของผูใชระบบ เทากับ 4.16 2) ดานการทํางานไดตาม

ฟงกชันงานของระบบ เทากับ 4.16 3) ดานความงายตอการใชงานระบบ เทากับ 4.21 4) ดานการรักษาความปลอดภัยของ

ขอมูลในระบบ เทากับ 4.22 และมีคาความพึงพอใจเฉล่ียจากทั้ง 4 ดาน 30 ประเด็นการประเมิน เทากับ 4.19 

 

คําสําคัญ: สินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ  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  
 

เน่ืองจากโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ เปนโครงการที่รัฐบาลใหการสนับสนุนเพื่อใหแตละชุมชนไดใชภูมิปญญา

ทองถิ่นมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยรัฐบาลไดเขามาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหมและการบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมโยง

ผลิตภัณฑจากชุมชน สูตลาดทั้งในประเทศและตลาดตางประเทศ ดวยระบบรานคาเครือขายและอินเทอรเน็ต โดยให

ประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดวยการนําทรัพยากรภูมิปญญาในทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการที่มี

คุณภาพ มีจุดเดน และมูลคาเพิ่ม เปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ โดยสงเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ในภาคธุรกิจใหขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงไดมีนโยบายในการจัดทําโครงการ e-Commerce เพื่อการส่ังซ้ือผลิตภัณฑจาก

ผูประกอบการโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนโครงการนํารองของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สํานักงานสถิติแหงชาต ิ(2554: 7-30) จากการสํารวจความคิดเห็นลาสุดของประชาชน เก่ียวกับโครงการหน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑ พ.ศ.2554 ระหวางวันที่ 7-20 มกราคม 2554 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ จํานวนประชาชนที่ใชในการแสดง

ความคิดเห็นทั้งส้ิน 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 ส่ิงทอ เครื่องนุงหม รอยละ 26.6 และสบู แชมพู ยาสีฟน ครีมอาบนํ้า เครื่องสําอาง รอย

ละ 22.6 สวนประชาชนที่ระบุวาไมใชสินคาน้ัน ไดระบุเหตุผลที่ไมใช 3 อันดับแรก คือ หาซ้ือยาก/ในชุมชนไมมีขาย รอยละ 

6.4 รองลงมาคือ ไมเคยใช รอยละ 5.3 และไมมีเวลาไปซ้ือ รอยละ 4.3 และเม่ือพิจารณาเปนรายภาค พบวา ประชาชนใน

ภาคใต ใชสินคาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น (OTOP) ในสัดสวนสูงสุด รอยละ 77.1 รองลงมาเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รอยละ 75.8 กรุงเทพมหานคร รอยละ 75.0ภาคเหนือ รอยละ 73.7 และภาคกลาง รอยละ 72.1 สําหรับประเภทสินคาที่ใช 

ประชาชนสวนใหญในทุกภาคระบุว าเปน อาหารแปรรูปตาง  ๆ โดยภาคใต มี สัดสวนสูงสุด รอยละ 58.7 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 56.3 กรุงเทพมหานคร รอยละ 52.7 ภาคกลาง รอยละ 48.8 และภาคเหนือ รอยละ 48.3 สวน

เหตุผลที่ไมใชสินคาน้ัน พบวา ประชาชนสวนใหญในทุกภาค (ยกเวนภาคใต) ระบุวาหาซ้ือยาก/ในชุมชนไมมีขาย โดยภาคกลาง

มีสัดสวนสูงสุด รอยละ 7.9 ภาคเหนือ รอยละ 7.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 5.9 กรุงเทพมหานคร รอยละ 5.5 สวน

ภาคใต มีประชาชนระบุวาไมเคยใชในสัดสวนสูงสุด รอยละ 4.7 และประชาชนในกลุมที่มีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการ

ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น (ซ่ึงมีรอยละ 33.2) สวนใหญ รอยละ 65.6 ระบุวาในรอบปที่ผานมามีปญหา/อุปสรรคในการ

ดําเนินกิจกรรม/โครงการ รอยละ 28.0 ระบุวาไมมีปญหา/อุปสรรค และรอยละ 6.4 ระบุวาไมทราบ/ไมแนใจ ทั้งน้ีกลุมที่มี

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการไดระบุปญหา/อุปสรรคที่สําคัญ 3 เรื่อง คือ ขาดแหลงเงินทุนในการผลิตสินคา รอยละ 34.3 

รองลงมา คือ ขาดชองทางตลาดจําหนายสินคา รอยละ 29.5 และขาดการประชาสัมพันธสินคา อยางตอเน่ือง รอยละ 23.0 

ดวยเหตุน้ีจึงไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑใหใชไดในทุก ๆ ตําบลของ

ประเทศไทย เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ที่ไดกลาวไวในขางตน เปนการชวยสงเสริมนโยบายของภาครัฐและเปนการสรางตลาด

ใหมซ่ึงเปนตลาดที่พรอมจะใชบริการ เน่ืองจากสรางความสะดวก และยังไมมีทางออก ใดที่ตอบสนองความตองการลักษณะน้ี 

ซ่ึงจะทําใหสามารถสรางตลาดในสวนน้ีใหเติบโตไดยางมาก อีกทั้งยังสามารถสรางภาพลักษณที่ทันสมัยไดอีกดวย 

 

2. วัตถุประสงค  
 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ  
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3. สมมติฐาน  
 

ผูใชมีความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ เฉล่ียไมต่ํากวา

ระดับมาก 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
 

4.1 ผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP)  เปนคํายอที่มาจากคําวา One Thumbon One Product ที่นํา

ไอเดียมาจากประเทศญ่ีปุนในโครงการ OVOP One Village One Product ซ่ึงเปนโครงการที่รัฐบาลเพื่อใหแตละชุมชนไดใช

ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาสินคาโดยรัฐพรอมที่จะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม และการบริหารจัดการเพื่อ

เชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศดวยระบบรานคาเครือขายและอินเตอรเน็ต เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเองไดใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดวยการนํา

ทรัพยากร ภูมิปญญาในทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและมูลคาเพิ่ม เปนที่ตองการของ

ตลาด ทั้งในและตางประเทศ 

วัตถุประสงคในการจัดตั้งโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการ

อํานวยการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑแหงชาติ พ.ศ. 2544 การดําเนินงานตามโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ มี

วัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางงาน สรางรายได แกชุมชน 2) สรางความเขมแข็งแกชุมชน ใหสามารถคิดเอง ทําเอง ในการพัฒนา

ทองถิ่น 3) สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 4) สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 5) สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของชุมชน ใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ โดยสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในทองถิ่น 

4.2 ระบบสารสนเทศ (Information Systems) หมายถึง ระบบงานที่ถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการ

จัดทําสารสนเทศและการสนับสนุนสารสนเทศใหแกบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกรที่ตองการใชระบบสารสนเทศ

เปนการรวบรวมองคประกอบตาง ๆ (ขอมูล การประมวลผล การเชื่อมโยง เครือขาย) เพื่อนําเขา (Input) สูระบบใด ๆ แลว

นํามาผานกระบวนการบางอยาง (Process) ที่อาจใชคอมพิวเตอรชวยเพื่อเรียบเรียง เปล่ียนแปลงและจัดเก็บ เพื่อใหไดผลลัพธ 

(output) ที่สามารถใชสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได 

ปจจุบันระบบสารสนเทศไดรับการพัฒนาขึ้นใหเปนเครื่องมือที่ชวยในการทํางานทางดานตาง ๆ  เพื่อนําเสนอขอมูล

ชวยประมวลผลที่เกิดขึ้นประจําวันในธุรกิจชวยวิเคราะหหาทางออกของปญหา ระบบสารสนเทศแตละชนิด มีดังน้ี 1) ระบบ

การประมวลผลขอมูล (Transaction Processing Systems : TPS) เปนระบบที่ชวยในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลที่เกิด

จากเหตุการณประจําวันของธุรกิจ 2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) ระบบที่

รวบรวมสารสนเทศ ซ่ึงการดําเนินงานขององคกรใหกับผูปฏิบัติงานและผูบริหารเพื่อสนับสนุนภารกิจที่รับผิดชอบ โดยใช

เทคโนโลยีและอุปกรณสมัยใหมเพื่อสรางสารสนเทศที่มีประโยชนตอผูใช เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) ซ่ึงมีเปาหมายเพื่อเตรียมสารสนเทศที่

เปนประโยชนแกผูใชระบบ แบงออกเปน 3 ประเภท  การตัดสินใจแบบโครงสราง แบบไมมีโครงสราง หรือแบบก่ึงโครงสราง ที่

เปนการตัดสินใจตอเหตุการณที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาหรือคาดการณไดยาก (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2546 : 34 4)  

ระบบผูเชี่ยวชาญ (Export Systems :ES) ระบบที่ชวยแกปญหาหรือทําการตัดสินใจแทนผูใช โดยจะทําการลอกเลียนแบบ

เหตุผลและความคิดน้ัน จากสารสนเทศที่เก็บรวบรวมมาจากประสบการณในการแกปญหาจริงและนํามาเปนทางเลือกในการ

แกปญหาหรือตัดสินใจ 5) ระบบสารสนเทศเพื่อสํานักงาน (Office Information System : OIS)  เรียกอีกอยางหน่ึงวาระบบ

สํานักงานอัตโนมัติเปนระบบที่สนับสนุนกิจกรรมการทํางานในสํานักงานที่เกิดขึ้นในแตละวัน รวมทั้งชวยในการติดตอส่ือสาร

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 ดังน้ีดานกระบวนการผลิตกลุมมีโครงสรางธุรกิจครบทั้ง 3 ขั้น ตอนคือ ตนนํ้า กลางน้ํา และปลายนํ้า 

การผลิตไมกระทบส่ิงแวดลอมกลุมเปนผูผลิตรายใหญในจังหวัด ซ่ึงทางกลุมเนนการทอเปนผืนจําหนาย ดานการตลาดกลุมมี

จุดแข็งที่ลวดลายและฝมือการทอผายอมครามแตกลุมขาดการพัฒนาดานบรรจุหีบหอและขาดการพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑ 

ขาดนวัตกรรมใหมเพื่อเพิ่มมูลคา กลุมมีการกระจายสินคาโดยการขายตรงที่กลุมแมบาน การวางจําหนายตามศูนยแสดงสินคา 

OTOP ในจังหวัด ทําใหพบวาชองทางการจัดจําหนายสินคาจํากัด ดานการบริหารงานกลุมมีการรวมตัว เพิ่มจํานวนสมาชิก

อยาง ตอเน่ืองและมีการติดตอสรางเครือขายอยางเขมแข็ง ผูนํากลุมเปนตัวแปร สําคัญอยางหน่ึงในการนํากลุมไปสู

ความสําเร็จ แตกลุมยังขาดการมอบหมายงาน กระจายอํานาจและตัดสินใจ สวน ดานการ เงินและบัญชีจะพบวาระบบบัญชี

การลงบัญชียังไมครบถวน และขาดความสมํ่าเสมอ ไมคํานึงถึงตนทุนที่เปนนามธรรม 

4.4 บุษราภรณ  มหัทธนชัย (2555) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ OTOP ของตําบลสะลวง 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปญหาการตลาดของกลุมผูผลิตสินคาในชุมชน พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อสงเสริม ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ OTOP ศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ และถายทอดความรู

การใชระบบ สารสนเทศใหกับชุมชนวิธีการดําเนินงานเปนการวิจัยและพัฒนาโดยเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดย 

ศึกษาขอมูลผลิตภัณฑของทองถิ่น จัดเวทีชุมชนเพื่อหาปญหาการตลาด สรางระบบสารสนเทศตามความตองการ ของชุมชน 

เครื่องมือที่ใชพัฒนาระบบสารสนเทศคือโปรแกรมภาษา PHP และการจัดการฐานขอมลโดยใชโปรแกรม MySQL จากน้ัน

ศึกษาความพึงพอใจของผู!ชระบบสารสนเทศโดยใชเครื่องมือแบบสอบถาม และจัดกิจกรรมอบรม ใหความรูการใชระบบ

สารสนเทศแกชุมชน  

ผลการวิจัยพบวา ปญหาทางการตลาดของชุมชนคือไมมีทุนในการสนับสนุนในการประชาสัมพันธสินคา ออกสูตลาด 

ทําใหการจําหนายสินคาสวนใหญจําหนายเฉพาะลูกคาประจํา ดังน้ันจึงไดสรางระบบสารสนเทศ ตามความตองการของชุมชน 

โดยสามารถใหชุมชนมาบริหารจัดการเพิ่มหรือปรับปรุงรายการสินคาได แสดงรายละเอียดสินคาใหกับลูกคาตามตองการ มี

ชองทางในการติดตอระหวางลูกคากับผูขายได  เม่ือสรางระบบสารสนเทศ แลวนําเครื่องมือแบบสอบถามมาทดสอบ

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศจากผูเชี่ยวชาญพบวา การออกแบบ ระบบสารสนเทศมีความเหมาะสม และทดสอบจาก

ผูใชงานพบวา ดานขอมูลนําเขา ดานการทํางานระบบ และดานการแสดงผลลัพธมีความพึงพอใจมาก จากน้ันจัดกิจกรรมอบรม

ใหชุมชนสามารถนําระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการ รายการสินคาเองได นําเว็บไซตมาลิงคในเว็บขององคการบริหารสวน

ตําบลสะลวง เว็บไซตอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและนํามาติดกับฉลากของสินคา ทําใหลูกคาและผูสนใจดูรายละเอียดสินคาไดงายขึ้น 

ชวยลดคาใชจายในการประชาสัมพันธได 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย   
 

1. ศึกษาคนควางานวิจัยที่เก่ียวของกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ  

2. เก็บรวบรวมขอมูล สินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ และสถานที่ทองเทียวที่เก่ียวของ 

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. จัดทําคูมือสําหรับผูใช  

10. ทําการทดลองกับขอมูลจริง  

11. จัดอบรมใหกับชุมชน 

12. ผูใชประเมินระบบ 

13. สรุปผล และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
 

5.1 ตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

กลุมที่ 1 กลุมผูผลิตสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ จํานวน 60 ราย ที่สุมรายจังหวัด ในกลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนลาง 2 จังหวัดละ 15 ราย 

กลุมที ่2 ผูใชที่เขามาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ จํานวน 100 ราย 
 

5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 

แบบสอบถามสําหรับกลุมผูผลิตสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 

แบบสอบถามสําหรับผูใชที่เขามาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 

 

6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาระบบ  
 

 
ภาพที่ 1 หนาจอแสดงสินคา 
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ภาพที่ 2 สถานที่ทองเที่ยวแตละจังหวัด 

 

 
ภาพที่ 3 หนาจอดาวนโหลดแคตตาล็อต 

 

6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ  

 การประเมินความพึงพอใจระบบดานการตรงความตองการของผูใชระบบ ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของ

ระบบ ดานความงายตอการใชงานระบบ และดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ ของระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร สินคาหน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ กรณีศึกษา กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2  จากกลุมผูผลิตสินคาหน่ึงตําบล หน่ึง

ผลิตภัณฑ ใชงานระบบจํานวน 60 คน ไดผลการประเมินดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ กลุมผูผลิตสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 

รายการประเมิน Mean SD. ระดับการยอมรับ
ดานการตรงความตองการของผูใชระบบ 4.24 0.64 มาก

1.  ความสามารถของระบบในดานการจัดการการซ้ือสินคา 4.27 0.66 มาก

2.  ความสามารถของระบบในดานการจัดการการขายสินคา 4.27 0.66 มาก

3.  ความสามารถของระบบในดานการจัดการการคนหาสินคา 4.23 0.65 มาก

4.  ความสามารถของระบบในดานการจัดการผูใชงานระบบ 4.18 0.68 มาก

5.  ความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูลในระบบ 4.27 0.55 มาก

ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ 4.23 0.63 มาก

1.  ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูล 4.27 0.63 มาก

2.  ความถูกตองในการคนหาขอมูล 4.18 0.62 มาก

3.  ความถูกตองในการปรับปรุงแกไขขอมูล 4.35 0.63 มาก

4.  ความถูกตองในการลบขอมูล 4.17 0.62 มาก

5.  ความถูกตองของผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผลในโปรแกรม 4.27 0.66 มาก

6.  ความถูกตองของผลลัพธท่ีไดรูปแบบรายงาน 4.23 0.65 มาก

7.  ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.23 0.62 มาก

8.  ความนาเช่ือถือไดของระบบ 4.27 0.66 มาก

9.  ความครอบคลุมของโปรแกรมท่ีพฒันากับระบบงานจริง 4.22 0.58 มาก

10.การปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 4.15 0.63 มาก

ดานความงายตอการใชงานระบบ 4.26 0.61 มาก

1.  ความงายตอการใชงานของระบบ 4.15 0.66 มาก

2.  ความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดตัวอักษร 4.28 0.58 มาก

3.  ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดตัวอักษร 4.33 0.54 มาก

4.  ความเหมาะสมในการเลือกใชสีตัวอักษร 4.18 0.57 มาก

5.  ความเหมาะสมในการเลือกใชขอความเพือ่อธิบายส่ือความหมาย 4.37 0.61 มาก

6.  ความเหมาะสมในการเลือกใชสัญลักษณในการส่ือความหมาย 4.30 0.65 มาก

7.  ความเปนมาตรฐานเดียวในการออกแบบหนาจอภาพ 4.08 0.67 มาก

8.  ความเหมาะสมในการปฏิสัมพนัธโตตอบกับผูใช 4.37 0.64 มาก

9.  ความเหมาะสมในวางตําแหนงของหนาจอ 4.35 0.61 มาก

10.คําศัพทที่ใชผูใชมีความคุยเคยและสามารถปฏิบัติตามไดงาย 4.15 0.58 มาก

ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ 4.29 0.65 มาก

1.  การกําหนดรหัสใช และรหัสผานในการตรวจสอบผูเขาใชระบบ 4.22 0.69 มาก

2.  การตรวจสอบสิทธ์ิกอนการใชงานของผูใชระบบในระดับตาง ๆ 4.17 0.67 มาก

3.  การควบคุมใหใชงานสิทธ์ิผูใชไดอยางถูกตอง 4.37 0.58 มาก

4.  การปองกันการกําหนดรหัสผานอยางงาย 4.38 0.64 มาก

5.  การปองกันการลมเหลวของขอมูลในระบบ 4.30 0.67 มาก
โดยรวม 4.25 0.63 มาก  

 

การประเมินความพึงพอใจระบบดานการตรงความตองการของผูใชระบบ ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของ

ระบบ ดานความงายตอการใชงานระบบ และดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ ของระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร สินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภณัฑ กรณีศึกษา กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 จากกลุมผูใชงานระบบจํานวน 100 คน 

ไดผลการประเมินดังตารางที ่2 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ผูใชที่เขามาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 

รายการประเมิน Mean SD. ระดับการยอมรับ

ดานการตรงความตองการของผูใชระบบ 4.16 0.66 มาก

1.  ความสามารถของระบบในดานการจัดการการซื้อสินคา 4.22 0.69 มาก

2.  ความสามารถของระบบในดานการจัดการการขายสินคา 4.17 0.60 มาก

3.  ความสามารถของระบบในดานการจัดการการคนหาสินคา 4.18 0.66 มาก

4.  ความสามารถของระบบในดานการจัดการผู ใชงานระบบ 4.08 0.68 มาก

5.  ความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูลในระบบ 4.13 0.68 มาก

ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ 4.16 0.65 มาก

1.  ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูล 4.10 0.66 มาก

2.  ความถูกตองในการคนหาขอมูล 4.22 0.68 มาก

3.  ความถูกตองในการปรับปรุงแกไขขอมูล 4.13 0.66 มาก

4.  ความถูกตองในการลบขอมูล 4.18 0.59 มาก

5.  ความถูกตองของผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลในโปรแกรม 4.27 0.63 มาก

6.  ความถูกตองของผลลัพธที่ไดรูปแบบรายงาน 4.20 0.72 มาก

7.  ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.09 0.67 มาก

8.  ความนาเช่ือถือไดของระบบ 4.14 0.65 มาก

9.  ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง 4.17 0.59 มาก

10.การปองกันขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน 4.12 0.67 มาก

ดานความงายตอการใชงานระบบ 4.21 0.64 มาก

1.  ความงายตอการใชงานของระบบ 4.10 0.63 มาก

2.  ความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดตัวอักษร 4.33 0.64 มาก

3.  ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดตัวอักษร 4.22 0.61 มาก

4.  ความเหมาะสมในการเลือกใช สีตัวอักษร 4.26 0.65 มาก

5.  ความเหมาะสมในการเลือกใชขอความเพ่ืออธิบายส่ือความหมาย 4.17 0.67 มาก

6.  ความเหมาะสมในการเลือกใช สัญลักษณในการส่ือความหมาย 4.26 0.60 มาก

7.  ความเปนมาตรฐานเดียวในการออกแบบหนาจอภาพ 4.30 0.63 มาก

8.  ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธโตตอบกับผู ใช 4.15 0.66 มาก

9.  ความเหมาะสมในวางตําแหนงของหนาจอ 4.05 0.63 มาก

10.คําศัพทที่ใชผู ใชมีความคุยเคยและสามารถปฏิบัติตามไดงาย 4.22 0.66 มาก

ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ 4.22 0.66 มาก

1.  การกําหนดรหัสใช และรหัสผานในการตรวจสอบผูเขาใชระบบ 4.19 0.69 มาก

2.  การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของผูใชระบบในระดับตาง ๆ 4.10 0.59 มาก

3.  การควบคุมใหใชงานสิทธิ์ผูใชไดอยางถูกตอง 4.26 0.63 มาก

4.  การปองกันการกําหนดรหัสผานอยางงาย 4.32 0.62 มาก

5.  การปองกันการลมเหลวของขอมูลในระบบ 4.21 0.74 มาก

โดยรวม 4.19 0.65 มาก  
 

 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในสวนของผูใชที่เขามาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหน่ึงตําบล 

หน่ึงผลิตภัณฑ จํานวน 100 ราย ปรากฏวาผูใชมีความพึงพอใจตอระบบฯ ในดานตาง ๆ ดังน้ี ดานการตรงความตองการของ
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ผูใชระบบ เฉล่ียอยูในระดับ 4.24 ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ เฉล่ียอยูในระดับ 4.23 ดานความงายตอการใช

งานระบบ เฉล่ียอยูในระดับ 4.26 ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ เฉล่ียอยูในระดับ 4.29 และมีคาเฉล่ียทั้ง 4 

ดานอยูในระดับ 4.19 หรือคิดเปนรอยละ 83.80 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 และกลุมผูผลิตสินคาหน่ึงตําบล หน่ึง

ผลิตภัณฑ จํานวน 60 ราย ปรากฏวากลุมผูผลิตมีความพึงพอใจตอระบบฯ ในดานตาง ๆ ดังน้ี ดานการตรงความตองการของ

ผูใชระบบ เฉล่ียอยูในระดับ 4.16 ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ เฉล่ียอยูในระดับ 4.16 ดานความงายตอการใช

งานระบบ เฉล่ียอยูในระดับ 4.21 ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ เฉล่ียอยูในระดับ 4.22 และมีคาเฉล่ียทั้ง 4 

ดานอยูในระดับ 4.25 หรือคิดเปนรอยละ 85.00 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ปรากฏวา ความพึง

พอใจของผูใชทีมีตอระบบ คิดเปนรอยละ 83.80 และความพึงพอใจของกลุมผูผลิตที่มีตอระบบ คิดเปนรอยละ 85.00 

นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัยของบุคคลอ่ืน ๆ ที่ทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ เปนตนวา การจัดการผลิตภัณฑ OTOP กรณีศึกษา: กลุมแมบานสามัคคีพัฒนา บาน

ถ้ําเตาหมู 1ตําบลสามัคคีพัฒนา อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร (จาริตา หินเธาว, 2552) การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ OTOP ของตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (บุษราภรณ  มหัทธนชัย, 2555)  

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 น้ี เหมาะสําหรบันํา 

Search Engine เขามาพัฒนาตอยอดเพื่อใหเว็บไซตระบบเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ

ประจําป 2557 

 

11. เอกสารอางอิง 
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หจก. ไทยเจริญการพิมพ. 

จาริตา หินเธาว. (2552) การจัดการผลิตภัณฑ OTOP กรณีศึกษา: กลุมแมบานสามัคคีพัฒนา บานถ้ําเตาหมู 1 ตําบลสามัคคี

พัฒนา อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

บัญชา ปะสีละเตสัง. (2553) พัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ันดวย 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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โครงงานการจัดการระดบัความเหมาะสมของภาพยนตรอตัโนมัติดวยคอมพิวเตอร 

Automatic Film Rating Prediction System using Computer 

 

ณัฐธนนท หงสวรทิธ์ิธร* ฐิติรัตน ทองแถว และณัฐชยา เช้ือล ี

 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
*nth@cs.tu.ac.th  

 

บทคัดยอ 

 

การจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรหรือ “การจัดเรตติ้ง” ตองมีคณะกรรมการเปนผูพิจารณาเน้ือหาของ

ภาพยนตรแตละเรื่องตามขอกําหนดของกฎกระทรวง ซ่ึงคณะกรรมการแตละบุคคลมีประสบการณและขอคิดเห็นที่แตกตางกัน 

ขอสรุปการจัดระดับความเหมาะสมจึงตองใชเวลา ดังน้ันการที่จะนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชจึงเปนเรื่องที่ทาทายและ

อาจใหความชวยเหลือกับวงการภาพยนตรได มีงานวิจัยที่ไดนําเอาปจจัยดานเน้ือหาภาพยนตรมาใชวิเคราะหและจัดระดับ

ภาพยนตร แตยังมีคาความถูกตองที่ไมสูงมากนัก งานวิจัยชิ้นน้ีขอสมมติฐานที่คาดหวังจะเพิ่มความถูกตองใหสูงขึ้น โดยใช

เทคนิควิธีการประมวลผลภาพและเสียงมาใชวิเคราะหเน้ือหาจากภาพยนตรส่ีดาน 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% เม่ือใชวิธีตนไมตัดสินใจ 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 

 

ปจจุบันส่ือไดเขามามีบทบาทในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในสังคมโดยเฉพาะส่ือทางดานภาพยนตรที่แทรกเขา

มาในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนทาง โทรทัศน วิทยุ โรงภาพยนตร ส่ือส่ิงพิมพและออนไลน ซ่ึงอาจทําใหเกิดพฤติกรรมการ

ลอกเลียนแบบที่ไมเหมาะสมจากบุคคลโดยเฉพาะบุคคลที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซ่ึงเปนวัยสามารถถูกชักจูงไดงาย ดวยเหตุน้ี

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดีทัศนเพื่อพิจารณาและจัด

ระดับความเหมาะสมของภาพยนตร (กรมสงเสริมวัฒนธรรมสํานักพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน, 2551) หรือเรียกวา “การ

จัดเรตติ้ง” การจัดเรตติ้งภาพยนตรแบงออกเปน 7 ประเภท คือ ภาพยนตรที่สงเสริมการเรียนรูและควรสงเสริมใหมีการดู , 

ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูดูทั่วไป, ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป, ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต 

15 ปขึ้นไป, ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป,ภาพยนตรเรื่องน้ี หามผูมีอายุต่ํากวา 20 ปดู (ยุทธพงษ สืบภักดี, 

2017) และ ภาพยนตรที่หามเผยแพรในราชอาณาจักร เกณฑที่ใชพิจารณาในการจัดเรตติ้งมี 6 เกณฑ คือ ความรุนแรง, เพศ, 

ความม่ันคง, ศาสนาลัทธิความเชื่อ คําส่ังสอน,ยาเสพติด และภาษา (กรมสงเสริมวัฒนธรรมสํานักพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน, 

2551) ซ่ึงการพิจารณาจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรขึ้นอยูกับประสบการณ ความคิดเห็นหรือความรูสึกของ

คณะกรรมการเปนหลัก ทําใหมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน สงผลใหอาจเกิดขอกังขารวมถึงผลสรุปที่ไมมีความโปรงใสในการ

พิจารณา อีกทั้งยังใชระยะเวลาในการตรวจพิจารณาความเหมาะสมของภาพยนตรคอนขางนานซ่ึงอาจสงผลกระทบตอธุรกิจ

ภาพยนตรที่กําลังเติบโตขึ้นในประเทศไทย 

จากสาเหตุขางตน การนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร จะชวยใหการจัด

ระดับความเหมาะสมของภาพยนตรมีมาตรฐาน มีความถูกตอง รวดเร็วและโปรงใสโดยปราศจากความอคติของบุคคล ดังน้ัน

ผูจัดทําจึงเสนอโครงงานที่นําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดระดับความเหมาะสมภาพยนตรโดยเลือกพิจารณาเกณฑในการ

จัดระดับ 3 เกณฑจากทั้งหมด 6 เกณฑ คือ ความรุนแรง, เพศ และภาษา ซ่ึงใชความรูทางเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 

(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

การจัดระดับความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดีทัศนแลว ผลการทดสอบจําแนกดวยวิธีตนไม
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ตัดสินใจ (Decision Tree) สามารถจําแนกความเหมาะสมภายนตรไดถูกตอง 51.11% และผลทดสอบจําแนกดวยวิธีโครงขาย

ประสามเทียม (Neural Network) สามารถจําแนกความเหมาะสมภาพยนตรไดถูกตอง 57.78% ซ่ึงผูทําวิจัยไดใหขอเสนอแนะ

วาหากเพิ่มปจจัยในการพิจารณาอ่ืน ๆ เชน เรื่องเพศ ยาเสพติด หรือศาสนา อาจมีองคประกอบของคุณลักษณะอ่ืน ๆนอกจาก

การใชสีเลือดที่จะสามารถชวยจําแนกระดับความเหมาะสมภาพยนตรใหมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น 

กนกกาญจน แสงทอง (2556) ทําวิจัยการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรอัตโนมัติโดยใชขอมูลทางอารมณ

และภาษา ไดเพิ่มเติมงานวิจัยของ (ภูวดล ชางแกว, 2553) ในเกณฑความรุนแรงที่ใชขอมูลอารมณของคลิปทั้งหมดใน

ภาพยนตรมาเปนคุณลักษณะแทนการใชสีเลือดเน่ืองจากคิดวาสีเลือดที่พบในภาพยนตรอาจไมแสดงถึงความรุนแรง เชน ภาพ

คนปวยที่มีการใหเลือด เปนตน หากแตเปนอามรมณของภาพที่อาจบงบอกถึงระดับความรุนแรงของภาพยนตรได  โดยแบง

อารมณที่ใชทั้งหมดเปน 4 อารมณคือ อารมณกลัว อารมณตื่นเตน อารมณสนุกสนาน และอารมณเศรา โดยใชการแยกลักษณะ

ทางแสง ความยาวช็อต และเสียง ขอมูลทางภาษาไดจากจํานวนคําหยาบที่พบในภาพยนตรทั้งเรื่อง แบงผลลัพธเปน 3 กลุม 

คือ ภาพยนตรเรต น13+ ภาพยนตรเรต น15+ และภาพยนตรเรต น18+ สามารถจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรได

ถูกตอง 61.76% สําหรับการจัดการจัดระดับความเหมาะสมดวยวิธีตนไมตัดสินใจ และ 64.71% สําหรับการจัดระดับ

ความหมาะสมดวยวิธีโครงขายประสาทเทียม  

Rasheed, Sheikh and Shah (2005) ไดจําแนกประเภทของภาพยนตรโดยใชแสงและเสียงจากตัวอยางภาพยนตร 

ซ่ึงทําการจําแนกภาพยนตรแอคชั่น (Action) และภาพยนตรที่ไมใชแอคชั่น (Non-Action) โดยใชการเคล่ือนไหวของภาพ และ

คาเฉล่ียความยาวช็อต หลังจากน้ันใชเสียงและหลักการของภาพยนตร จําแนกประเภทภาพยนตรที่ไมใชประเภทภาพยนตร

แอคชั่นเชน ภาพยนตรตลก ภาพยนตรสยองขวัญ ภาพยนตรดรามา และจําแนกภาพยนตรแอคชั่นเชน ภาพยนตรแอคชั่นที่มี

การระเบิดหรือยิงกัน และภาพยนตรแอคชั่นประเภทอ่ืน ๆ ทําการทดลองกับตัวอยางภาพยนตร 19 เรื่อง พบวาคาเฉล่ียความ

ยาวของภาพยนตรแอคชั่นจะมีคานอย สวนภาพยนตรที่ไมใชแอคชั่นจะมีคามาก โดยภาพยนตรที่ไมใชแอคชั่นสามารถจําแนก

เปนภาพยนตรสยองขวัญไดถูกตอง 4 เรื่อง จําแนกเปนภาพยนตรดรามาไดถูกตอง 4 เรื่อง จําแนกเปนภาพยนตรตลกไดถูกตอง 

5 เรื่อง มีเพียง 1 เรื่อง ที่เปนภาพยนตรดรามาแตถูกจําแนกผิดไปเปนภาพยนตรตลก การจําแนกเหลาน้ีใชหลักการภาพยนตร

ในเรื่องการกระจายความหนาแนนของคียเฟรมเทาน้ัน หากเพิ่มคุณลักษณะอ่ืน เชน เสียง อาจจะทําใหการจําแนกไดผลถูกตอง

มากขึ้น สําหรับการจําแนกภาพยนตรแอคชั่นที่มีการระเบิดหรือยิงกันและภาพยนตรแอคชั่นประเภทอ่ืน ๆ จะนับจํานวนช็อตที่

แสดงการระเบิดและยิงกัน ถาภาพยนตรแอคชั่นเรื่องใดมีจํานวนช็อตที่แสดงการระเบิดและยิงกันมากที่สุดจะจัดไวเปนอันดับ

แรกและนอยที่สุดไวเปนลําดับสุดทาย ซ่ึงสามาถจําแนกและเรียงลําดับไดถูกตองจํานวน 5 เรื่อง 

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

1. ขอมูลที่ใชในการทดลองและการเตรียมขอมูล 

            ขอมูลที่ใชในการทดลองเปนภาพยนตรที่มีคําบรรยายเปนภาษาอังกฤษตามที่ใชในงานวิจัย (ภูวดล ชางแกว, 

2553) จํานวน 32 เรื่อง ประกอบไปดวยภาพยนตรเรต น13+ 12 เรื่อง ภาพยนตรเรต ร15+ 10 เรื่อง และภาพยนตรเรต             

น18+ จํานวน 10 เรื่อง จากน้ันตัดสวน 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: คํานวณหาเกณฑจากภาพตัวอยางสีเลือดจากน้ันนําภาพที่ไดมาแปลงให

อยูในโมเดล HSV เพื่อคนหาคาที่เหมาะสมของสีเลือดที่จะนําไปทําการวิเคราะหและประมวลผลกับขอมูลภาพที่ไดเตรียมไว
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จากน้ันทําการหาคาเปอรเซ็นตพิกเซลของสีเลือดที่พบในแตละภาพโดยนําจํานวนพิกเซลของสีเลือดที่พบหารดวยจํานวน

พิกเซลทั้งหมดของภาพและคูณ 100 บันทึกคาเปอรเซ็นตพิกเซลของสีเลือดเปน 2%,4%,6%,8% และมากกวา 8% อางอิง

งานวิจัยงานวิจัย (ภูวดล ชางแกว,2553) และ 2.รูปรางของสีเลือดคํานวณจากคา คาความกระทัดรัด (compactness) ซ่ึงหาได

จากคาเอชเอสวี (HSV) ของสีเลือดจากน้ันทําการกําหนดรูปรางของสีเลือดเพื่อคํานวณหาคาความกระทัดรัด เพื่อใชในการฝก

และทดสอบระบบดวยโปแกรม Weka ตอไป 

2.2 คําหยาบ ไดมากจากใชขอความบรรยายใตภาพยนตร(Subtitle) ที่เปนภาษาอังกฤษ มาคนหาและ

เปรียบเทียบกับกลุมของคําหยาบตนแบบโดยใชโปรแกรมที่สรางขึ้นเอง ตัวอยางคําหยาบเชน anus, nigger, piss, damn, 

fuck, shit, prick เปนตน จากน้ันทําการนับจํานวนคําหยาบที่พบในคําบรรยายใตภาพยนตรของแตละภาพยนตรเพื่อใชในการ

ฝกและทดสอบระบบดวยโปรแกรม Weka ตอไป 

2.3 ภาพอนาจาร ประมวลผลภาพทีไ่ดมาจากการแปลงไฟลภาพยนตรเปนภาพหรือเฟรมจากน้ันกําหนดคาสี

ผิวของมนุษยเพื่อแยกพิกเซลที่เปนสีผิวของมนุษยออกจากวัตถุอ่ืนโดยการใชโมลเดลสีวายซีบีซีอาร (YCbCr) จากน้ันทําตาม

ขั้นตอนอัลกอลิทึมในการจําแนกภาพลามกอนาจารงานวิจัย (Ap-apid, 2005)เพื่อใหไดจํานวนภาพอนาจารของแตละเรื่องและ

นําไปใชในการฝกและทดสอบระบบดวยโปรแกรม Weka ตอไป 

2.4 เสียงปน คํานวณไดจากการหาเสียงปนในไฟลภาพยนตร โดยจะนําไฟลภาพยนตรมาแปลงเปนไฟล wav 

และแปลงชองเสียงเปนชองเดียว (mono) จากน้ันทําการตัดคลิปเสียงออกทุก ๆ 1 วินาที แลวจึงนําคลิปเสียงมาแยกคุณสมบัติ

ของเสียงโดยใชโปรแกรม MATLAB โดยหาคาของเสียงที่เปน MFCC (Mel-frequency cepstral coefficients) (Ahmed, 

Uppal, & Muhammad, 2013) และเลือกคุณลักษณะ (feature) เอ็มเอฟซีซีหน่ึง (MFCC1) เน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบคลิป

เสียงที่มีเสียงปนและคลิปเสียงปกติ คุณลักษณะเอ็มเอฟซีซีหน่ึงมีคาที่แตกตางอยางเห็นไดชัด โดยใชหาจํานวนคาเฉล่ีย คามาก

ที่สุดของคาสัมประสิทธ์ิเซปสตรัมบนสเกลเมล (mfcc) (เอกชัย เนาวนิช, 2550) แบนด 1 เปนเงื่อนไขในการหาเสียงปนในคลิป

เสียง 

3. การจําแนกระดับความเหมาะสม 

จําแนกระดับความเหมาะสมภาพยนตร ทําโดยนําคุณลักษณะทั้งหมด 4 คุณลักษณะ ไดแก สีเลือด, เสียงปน, ภาพ

อนาจาร และคําหยาบมาใชจําแนกภาพยนตรออกเปน 3 กลุม คือ ภาพยนตรเรต 13+ ภาพยนตรเรต 15+ และภาพยนตร  

เรต 18+ โดยใชเทคนิคการจําแนกดังตอไปน้ี 

3.1 การจําแนกดวยตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) 

จําแนกขอมูลภาพยนตรดวยวิธีตนไมตัดสิน (นนทวัฒน บุญบา,2560) แบบ k-fold cross validation   (เอกสิทธ์ิ 

พัชรวงศศักดา, 2560) โดยใหคา k มีคาตั้งแต 2-10 เพื่อทดสอบดูวาการจําแนกดวยวิธีการดังกลาวจะใหผลลัพธการทํานาย

ระดับความเหมาะสมของภาพยนตรถูกตองมากที่สุดก่ีเปอรเซ็นต และคา k ที่เหมาะสมที่ใหผลลัพธถูกตองที่สุด 

3.2 การจําแนกดวยโครงขายประสาทเทียม (Neural Network) 

         จําแนกขอมูลภาพยนตรดวยวิธีโครงขายประสาทเทียมแบบ 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 

เพื่อทดสอบดูวาการจําแนกดวยวิธีดังกลาวจะใหผลลัพธการทํานายระดับความเหมาะสมของภาพยนตรถูกตองมากที่สุดก่ี

เปอรเซ็นต และคา k ที่เหมาะสมที่ใหผลลัพธถูกตองที่สุด 

4. การวัดผล 

การประเมินความถูกตองและความผิดพลาดของการจําแนกขอมูลจะใชตาราง confusion matrix ซ่ึงจะแสดงผ

ลัพธของการคํานวณคาความถูกตอง (Accuracy) และคาความผิดพลาด (Error) ที่เกิดจากผลการทดลอง ซ่ึงตารางจะมี

องคประกอบส่ีสวน (University of Regina, 2017) ประกอบดวย  
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True Positive (TP) คือ จํานวนขอมูลที่ทํานายถูกวาเปนคลาสซ่ึงกําลังสนใจอยู 

True Negative (TN) คือ จํานวนขอมูลที่ทํานายถูกวาเปนคลาสซ่ึงไมไดสนใจอยู 

False Positive (FP) คือ จํานวนขอมูลที่ทํานายผิดมาเปนคลาสซ่ึงกําลังสนใจอยู 

False Negative (FN) คือ จํานวนขอมูลที่ทํานายผิดมาเปนคลาสซ่ึงไมไดสนใจอยู 

ความแมนยําของขอมูล (Precision) =  TP/(TP + FP) 

ความถูกตองของโมเดล (Recall) = TP/(TP + FN) 

ความถูกตองของโมเดล โดยพิจารณารวมทุกคลาส (Accuracy) = TP + TN/(TP +TN + FP + FN) 

 

ผลการวิจัย 

 

ในการจําแนกประเภทโดยทําการฝกสอนระบบและทดสอบระบบ การเปรียบเทียบผลลัพธของภาพยนตรโดย

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 5-

fold 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 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 
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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+ 2 5 3 8% 50% 0% 

เรต18+ 1 0 9 8% 30% 90% 

รวม 13 7 13 100% 100% 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 เม่ือทําการฝกฝน

และทดสอบระบบแลวไดผลความถูกตองคือ 68.75% เม่ือใชวิธีตนไมตัดสินใจ คา K ที่เหมาะสมคือ 5 และผลความถูกตอง 

75% เม่ือใชวิธีโครงขายประสาทเทียม ซ่ึงไดผลเพิ่มขึ้นจากงานวิจัย (ภูวดล ชางแกว, 2553) จากเดิมผลความถูกตอง 51.11% 

เม่ือใชวิธีตนไมตัดสินใจและ 57.78% เม่ือใชวิธีโครงขายประสาทเทียม คา K ที่เหมาะสมคือ 9    

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

งานวิจัยชิ้นแรกที่ดําเนินการการจัดระดับภาพยนตรใชเพียงสองฟเจอรคือ สีเลือด และ คําหยาบ และใชสองเกณฑ

จากทั้งหมดหกเกณฑคือ เกณฑความรุนแรงและเกณฑภาษา ใหผลความถูกตอง 51.11% เม่ือใชวิธีตนไมตัดสินใจและความ

ถูกตอง 57.78% เม่ือใชวิธีโครงขายประสาทเทียม ในงานวิจัยน้ีเม่ือเพิ่มจํานวนฟเจอรเปนส่ีฟเจอรคือ สีเลือด เสียงปน ภาพ

อนาจาร คําหยาบ และใชสามเกณฑจากทั้งหมดหกเกณฑ คือ ความรุนแรง เพศ และภาษาใหผลความถูกตอง 68.75% เม่ือใช

วิธีตนไมตัดสินใจและความถูกตอง 75% เม่ือใชวิธีโครงขายประสาทเทียม  เน่ืองจากการใชคุณลักษณะเพิ่มเติมขึ้นจากเดิมอยู 2 

คุณลักษณะ ทําใหคาความถูกตองของงานวิจัยชิ้นน้ีสูงเพิ่มขึ้นกวางานวิจัยที่ผานมา แตเม่ือพิจารณาขอผิดพลาดในตาราง 

confusion matrix จะเห็นไดวา ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะเปนการจัดระดับภาพยนตรระดับ น15+ คอนขางเยอะกวาระดับ          

น13+ และ น18+ จึงอาจตั้งเปนขอสังเกตไดถึงความละเอียดออนของเน้ือหาภาพยนตรระหวางระดับ น15+ กับ น13+ และ             

น18+ นาจะเปนเรื่องที่คอนขางยากในการแยกระดับภาพยนตรระดับน้ี และผลการทดลองอาจจะเปนส่ิงที่บงบอกถึงการที่

ผูวิจัยคงตองศึกษาถึงเน้ือหาในภาพยนตรในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น เพื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะที่สามารถนํามาใชชวย

แยกแยะระดับภาพยนตรใหไดผลความถูกตองมากขึ้น อยางไรก็ตามผลงานวิจัยไดเปนการนํารองใหเห็นถึงอรรถประโยชนที่จะ

ไดนําเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรเขามาชวยเหลือการทํางานของมนุษยไดรวดเร็วขึ้นและปราศจากผลกระทบของความ

แตกตางระหวางบุคคลของคณะกรรมการในการพิจารณาตัดสินระดับของภาพยนตร 
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งานวิจัยน้ีไดผลลัพธความถูกตองในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรเพิ่มขึ้นจากงานวิจัยของภูวดล แต

อยางไรก็ตามก็ยังมีภาพยนตรบางเรื่องที่ไมสามารถจัดระดับความเหมาะสมใหถูกตองได การที่จะนําไปใชจริงน้ันควรใหได 

ผลลัพธความถูกตอง 95% ขึ้นไป ดังน้ันเพื่อใหไดความถูกตองเพิ่มมากขึ้นควรที่ปรับปรุงความถูกตองของฟเจอรในปจจุบันเชน 

ภาพอนาจาร เสียงปนและศึกษาฟเจอรอ่ืนเพิ่มเติมที่จะสามารถทําใหความถูกตองในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร
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บทคัดยอ  

 

สังคมไทยกําลังเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ ในขณะที่เทคโลโนยีก็ไดพัฒนามากขึ้น การยืนยันตัวตนเพื่อเขาใชระบบ

คอมพิวเตอรเปนส่ิงที่คงยังจําเปนอยู รหัสผานแบบรูปภาพนาจะเปนทางเลือกที่เหมาะสม เพราะผลการศึกษาทางจิตวิทยา         

ที่ระบุวา มนุษยสามารถจดจําภาพไดนานกวาตัวอักษร งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาเบื้องตนในการเปรียบเทียบรหัสผานรูปภาพ

แบบกริดกับรหัสผานแบบอักขระในกลุมผูสูงอายุ โดยทําการทดลองกับผูสูงอายุจํานวน 30 คน  กลุมทดลองละ 15 คนดวย

รูปแบบการทดลอง Between-subject design เก็บขอมูลการทดลองที่เปนเวลาที่ใชในการยืนยันตัวตนภายหลังการลงทะเบียน 

และ 3 วันภายหลังจากการทดลอง และจํานวนครั้งในการยืนยันตัวตน ผลการทดลอง พบวา เวลาที่ใชในการยืนยันตัวตน         

ในครั้งที่สองซ่ึงหางจากวันทะเบียนรหัสผานไป 3 วัน และจํานวนครั้งในการยืนยัน แตกตางกันอยางสําคัญทางสถิติ โดยกลุม

ผูสูงอายุที่สรางรหัสผานแบบอักขระจะใชเวลาและมีจํานวนครั้งในการยืนยันตัวตนมากกวากลุมผูสูงอายุที่สรางรหัสผานแบบ

รูปภาพ  

 

คําสําคัญ: การยืนยันตัวตน  รหัสผานแบบอักขระ  รหัสผานแบบรูปภาพ  ผูสูงอาย ุ 

 

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 คอมพิวเตอรไดเขามาเปนสวนหน่ึงของชีวิตมนุษยมากขึ้น ระบบคอมพิวเตอรสวนมากจะมีการสรางบัญชี

(Account) แยกใหผูใช มีบัญชีสวนตัวเพื่อประโยชนดานความเปนสวนตัวและความปลอดภัยในการเขาใชงาน ระบบ

คอมพิวเตอรจะมีตรวจสอบการยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบสิทธ์ิของผูใชแตละบัญชีและปองกันปญหา

เก่ียวกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคล (Eljetlawi & Ithnin, 2008) การยืนยันตัวตนที่ถูกใชตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบันคือ การยืนยัน

ตัวตนโดยใชชุดตัวอักขระสําหรับชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password)   ถึงแมเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นเพื่อ

ชวยเหลือคนในการทํางานและความสะดวกตาง ๆ แตเทคโนโลยีคอมพิวเตอรก็ถูกใชเปนเครื่องมือของบุคคลที่ไมหวังดีเชนกัน 

กลุมหรือบุคคลที่ถูกเรียกกันวาแฮกเกอร (Hacker) เปนของบุคคลที่พยายามทําการโจรกรรมขอมูลจากบัญชีผูใชหรือระบบ 

บุคคลเหลาน้ีเปนผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอรแตใชความชํานาญไปในทางไมถูกตอง โดยพยายามโจรกรรมขอมูลการยืนยัน

ตัวบุคคล (Authentication) ของผูใชดวยกลวิธีหลากหลายอยางมากมาย เชน ซอฟแวรสอดแนม (Spyware) การสุมรหัสผาน 

(Brute force attack) หรือการใชวิธีแอบมอง (Shoulder surfing attack) ทําใหเกิดงานวิจัยทางดานรหัสผานมากมายที่

พยายามเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันภัย (Security) ในขณะที่ควรมีระดับความงายของการเขาใชงาน (Usability)  งานวิจัย

การพัฒนาการยืนยันตัวตนจึงเปนส่ิงไดรับความสนใจและถูกพัฒนามาอยางตอเน่ือง 

การใชรหัสผานไดถูกริเริ่มใชงานตั้งแตป ค.ศ. 1960 (Sobrado & Birget, 2002) โดยประมาณ  โดยแรกเริ่มน้ัน 

รหัสผานจะเปนชุดตัวอักขระและตัวเลขเพื่อใชในการลงทะเบียนเม่ือเริ่มสรางบัญชีของตนและจะตองทําการยืนยันรหัสผานที่

ถูกตองเพื่อเขาใชงานในภายหลัง หากผูใชไมสามารถระบุหรือยืนยันรหัสผานของตนไดก็จะไมสามารถเขาใชงานระบบหรือ

เขาถึงบัญชีของตนได อยางไรก็ตาม รหัสผานตัวอักขระหรือตัวเลขสามารถคาดเดาไดงายเพราะผูใชสวนใหญมักจะตั้งรหัสผาน

ดวยตัวคํางาย ๆ หรือเปนคําที่สอดคลองกับขอมูลสวนตัว เชน วันเดือนปเกิด เพื่อใหจดจําไดงาย จากการศึกษาที่ผานมา

ชี้ใหเห็นวาผูใชงานมักจะตั้งรหัสผานที่เก่ียวของกับตนเองหรืองายตอการจดจํา ถึงแมวาในปจจุบันระบบคอมพิเตอรบางระบบ

ไดมีขอกําหนดใหสรางรหัสผานขั้นต่ํา 6 หรือ 8 อักขระเพื่อทําใหรหัสผานมีระดับยากขึ้น (มิใหคาดเดาไดงาย) แตผูใชงานก็

ยังคงเลือกที่จะตั้งรหัสผานที่สามารถจดจําไดงายเพื่อใหเกิดความม่ันใจที่จะเขาสูระบบได  ในหลายระบบคอมพิวเตอร เม่ือเกิด

ปญหาที่ผูใชไมสามารถระบุรหัสผานได จะกอใหเกิดความยุงยากมากมายตามมาภายหลังโดยเฉพาะระบบทางการเงินทั้งหลาย  

นอกจากน้ัน ผูใชที่ตองเขาระบบคอมพิวเตอรหลายระบบที่ตองมีการยืนยันตัวตน ผูใชมีแนวโนมที่จะใชรหัสผานเดียวเปน

รหัสผานในระบบอ่ืน ๆ ดวย ถารหัสผานในระบบใดถูกโจรกรรมไป ขอมูลในระบบอ่ืนของผูใชยอมจะอยูในภาวะสุมเส่ียงที่จะ

โดนโจรกรรมไดทั้งหมดดวย (Florencio & Herley, 2007) 

ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ที่ระบุวา “ผูสูงอายุ หมายความวาบุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบป

บริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย” ในประเทศไทย สัดสวนของผูสูงอายุกําลังเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองจากรายงานสถานการณ

ผูสูงอายุ พ.ศ. 2553 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ (มส.ผส.) (2553; 2555) ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงงาน

เฉล่ียนอยลงเรื่อย ๆ ในอนาคต และสัดสวนของผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตัวเลขเหลาน้ีแสดงใหเห็นวาสังคมไทยกําลังเขา

สูภาวะสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว (ปราโมทย ประสาทกุลและอุทัยทิพย รักจรรยาบรรณ, 2553)  สืบเน่ืองจากการเส่ือมสภาพ

ของเซลลประสาทในสมองสงผลกระทบตอความจําของผูสูงอายุ หรืออาจนําไปสูโรคที่พบไดมากในหมูผูสูงอายุ คือ อัลไซเมอร 

(Alzimer’s Disease) (กัมมัต พันธุมจินดา และศรีจิตรา บุนนาคม, 2540) จึงเปนเหตุที่ทําใหเกิดปญหาบไดในทั่วไปในผูสูงอายุ

วา ในการที่จะสรางหรือจดจํารหัสผานของผูใชเองมีโอกาสที่จะตองจดรหัสผานที่ยากหรือซับซอนหรือตั้งรหัสผานที่งายตอการ

คาดเดา เพื่อใหผูใชสามารถจํารหัสผานน้ันได วิธีการสรางรหัสผานรูปแบบรูปภาพจึงเปนวิธีถูกนํามาเปนประเด็นการศึกษา

เน่ืองจากรหัสผานในรูปแบบรูปภาพน้ันยากตอการจูโจมโดยผูไมหวังดีและมีผลการจดจําของผูใชที่กอใหเกิดการระลึกรหัสผาน

ที่คอนขางมีประสิทธิภาพ 
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จากการศึกษาทางจิตวิทยาพบวามนุษยสามารถจดจํารูปภาพไดดีกวาตัวหนังสือหรืออักษร (Paivio, Rogers, and 

Smythe, 1968) การใชวิธีการระลึกได ไดถูกนําใชในการทดลองอยางแพรหลายในงานวิจัยรหัสผานแบบรูปภาพ การตั้ง

รหัสผานรูปภาพจะใชรูปภาพเปนรหัสผานเพื่อยืนยันตัวตนของผูใชแทนการกรอกหรือพิมพรหัสผานอักขระ ผูใชจะตองจดจํา

รูปภาพหรือรูปรางที่เปนรูปภาพแทนตัวอักษร รหัสผานแบบรูปภาพมีแนวโนมจะถูกนํามาใชเพิ่มมากขึ้นเน่ืองจากเปนวิธีตั้ง

รหัสผานที่งายแตคาดเดาไดยาก รหัสผานไดถูกพัฒนาใหมีความงายตอการจดจําและยากตอการคาดเดาของผูไมหวังดีไดมาก

ขึ้น รหัสผานแบบรูปภาพไดถูกเริ่มศึกษามาแลว และพบวามีการใชงานที่งายและความปลอดภัยที่ดี (Biddle, Chiasson, and 

van Oorschot, 2012) และยังคงไดรับการพัฒนาวิจัยมาอยางตอเน่ืองเพื่อที่จะสรางรหัสผานที่งายตอการจดจําของผูใช

ในขณะดียวกันก็มีระดับความปลอดภัยสูงดวย  

จากรายงานสถานการณผูสูงอายุ พ.ศ. 2553 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ(มส.ผส.) (2553; 2555) 

ประเทศไทยจะมีประชากรวัยแรงงงานเฉล่ียนอยลงเรื่อย ๆในอนาคต และสัดสวนของผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตัวเลข

เหลาน้ีแสดงใหเห็นวาสังคมไทยกําลังเขาสูภาวะสังคมผู สูงอายุอยางเต็มตัว (ปราโมทยประสาทกุล และ อุทัยทิพยรัก

จรรยาบรรณ, 2553) และจากการเส่ือมสภาพของเซลลประสาทในสมองสงผลกระทบตอความจําของผูสูงอายุที่พบไดมากในหมู

ผูสูงอายุ เชน โรคความจําเส่ือมอัลไซเมอร (Alzimer’s Disease) (กัมมัต พันธุมจินดา และศรีจิตรา บุนนาคม, 2540) ดังน้ันใน

การที่จะสรางหรือจดจํารหัสผานของผูใชที่เปนผูสูงอายุนาจะอยูในรูปแบบที่สอดคลองกับสภาพทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น เม่ือ

พิจารณาถึงผลการศึกษาทางจิตวิทยาแลว รหัสผานแบบรูปภาพจึงเปนรูปแบบที่นาจะเหมาะสมกับผูใชสูงอายุ โดยคาดหวังวา 

รหัสผานรูปภาพนาจะเปนรูปแบบที่ผูใชสูงอายุสามารถจดจํารหัสผานไดงายและยากตอการถูกคาดเดาจากไมหวังดีได  

งานวิจัยรหัสผานรูปภาพที่ผานมา สวนใหญจะทําการทดลองกับผูใชโดยทั่วไปหรือกลุมทดลองที่เปนนักศึกษา แต

เม่ือพิจารณาถึงแนวโนมของประชากรโลกแลว หลายประเทศกําลังกาวเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุและบางประเทศไดกลายเปน

สังคมผูสูงอายุไปแลว การศึกษาเรื่องรหัสผานรูปภาพจึงควรไดรับการสนใจและพัฒนาเพื่อใหเห็นทิศทางของการสรางรหัสผาน

แบบรูปภาพเพื่อใหการปรับตัวของผูใชและเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรซ่ึงมีการยืนยันตัว

บุคคลที่มีผูใชเปนผูสูงอายุในอนาคตไดอยางเหมาะสมตอไป งานวิจัยจึงเปนการศึกษาเบื้องตนของทิศทางการสรางรหัสผาน

แบบรูปภาพเม่ือเปรียบเทียบกับรหัสผานแบบอักขระที่เปนรูปแบบที่ใชอยูในปจจุบันในกลุมผูใชผูสูงอาย ุ

 

วัตถุประสงคงานวิจัย 
 

 เพื่อเปรียบเทียบผลการยืนยันตัวตนเพื่อเขาใชงานระบบของผูสูงอายุระหวางรหัสรหัสผานแบบรูปภาพรูปแบบกริด 

กับรหัสผานแบบอักขระ 

 

วิธีดําเนินงานวิจัย 
 

 งานวิจัยฉบับน้ีทําการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการยืนยันตัวตนดวยรหัสผานแบบอักขระและวิธีการยืนยันตัวตนดวย

รหัสผานรูปภาพแบบกริด โดยวัดผลการจดจํารหัสผานของผูใช และเวลาที่ใชการยืนยันตนเอง รวมถึงการสังเกตผลที่ไดจาก

การทดลองประกอบในระหวางการทดลอง โดยมีตัวแปรและขอสมมติฐานในการทดลองดังน้ี 

 ตัวแปรตน (Independent Variable) : รูปแบบของรหัสผานที่ผูใชงานทําการสรางขึ้นมาในขั้นตอนการ

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 และเวลาเฉล่ียที่ทําการยืนยันตัวตน  

 สมมติฐานในการทดลอง 

 ผูสูงอายุยืนยันตัวตนดวยรหัสผานรูปภาพแบบกริดไดดีกวาดวยรหัสผานแบบอักขระ 

 

 รูปแบบการทดลอง 

 งานวิจัยฉบับน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เปนแบบ  Between Subject Design ดัง

ตารางที่ 1 

 

ตาราง 1 รูปแบบการทดลอง 

ปจจัยที่ศึกษา จํานวนครั้งการเขาสูระบบ 

รูปแบบรหัสผาน รหัสผานแบบอักขระ กลุมทดลองที่ 1 

รหัสผานแบบรูปภาพ กลุมทดลองที่ 2 

 

 กลุมตัวอยางที่เลือกใช  

 การดําเนินการทดลองไดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตามความสะดวก (Convenience Sampling) เน่ืองจาก

งานวิจัยน้ีมีขอจํากัดในการเขาถึงกลุมตัวอยางและการดําเนินการทดลอง ผูวิจัยจึงทําการเลือกกลุมตัวอยางจากพื้นที่ที่ทําการ

ทดลองได กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีคือ ผูสูงอายุในขอบเขตอําเภอธัญบุรี-ลําลูกกา โดยเปนผูสูงอายุแบบสุมจาก

สมาคมผูสูงอายุธัญบุรีจํานวนทั้งหมด 30 คน การทดสอบการยืนยันตัวตนดานการใชงานและความจํา แบงออกเปน 2 กลุม 

กลุมละ 15 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

 โปรแกรมที่ใชในการทดลองการยืนยันตัวตนดวยรหัสผานแบบอักขระและแบบรูปภาพที่ใชในการทดลองครั้งน้ี

พัฒนาขึ้นดวยภาษา HTML ประมวลผลดวยโปรแกรม Google Chrome โดยผูเขารวมการทดลองตองทําการทดลองบน

เครื่อง Notebook สําหรับการทดลองที่จัดเตรียมไว 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 วิธีการเก็บขอมูลการทดลองจากกลุมตัวอยางจะทําการยืนยันตัวตนที่ละบุคคล โดยเริ่มจากการอธิบายใหผูเขารวม

การทดลองเขาใจถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดขั้นตอนการทดลอง หลังจากน้ันนําผูรวมการทดลองเริ่มเขาทําการทดลอง

และใชโปรแกรมยืนยันตัวตนที่ไดออกแบบมาเพื่อเก็บขอมูลการทดลอง โดยใชระยะเวลาเก็บขอมูลทั้งหมด 2 ครั้ง ไดแก 

หลังจากสรางรหัสผานในวันแรกทันทีและ 3 วันหลังจากสรางรหัสผานเพื่อวัดการจดจําในระยะยาว โดยทําการเก็บขอมูล

รหัสผานของ  2 รูปแบบในดานเวลาที่ใชในแตละครั้งของการยืนยันตัวตน และจํานวนครั้งที่ใชเพื่อยืนยันตัวตนเขาสูระบบ   

ผูเขารวมการทดลองตองทําการเขาสูระบบดวยการยืนยันตัวตนไดไมเกิน 5 ครั้ง การทดลองเสร็จส้ินก็ตอเม่ือเขาสูระบบสําเร็จ 

1 ครั้งหรือลมเหลวครบ 5 ครั้ง หากสามารถทําการยืนยันตัวตนไดสําเร็จกอนครบ 5 ครั้ง จะผานขั้นตอนการยืนยันตัวตนทันที 

หรือหากทําการยืนยันตัวตนครบ 5 ครั้งแลวยังไมสําเร็จ ระบบจะกลับไปที่หนาจอหลักและเสร็จส้ินการทดลองทันที จํานวน

ครั้งที่ผูเขารวมการทดลองทําการยืนยันตัวตนจะถูกนํากําหนดใหคาระดับคะแนนของการยืนยันตัวตนสําเร็จดังตอไปน้ี 

ยืนยันตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 1  ใหคะแนนเทากับ  5 คะแนน 

ยืนยันตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 2  ใหคะแนนเทากับ  4 คะแนน 

ยืนยันตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 3  ใหคะแนนเทากับ  3 คะแนน 
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ยืนยันตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 4  ใหคะแนนเทากับ  2 คะแนน 

ยืนยันตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 5  ใหคะแนนเทากับ  1 คะแนน 

ยืนยันตัวตนไมสําเร็จ       ใหคะแนนเทากับ  0 คะแนน 

 

ข้ันตอนการทํางานของระบบ 

ในสวนน้ีจะอธิบายถึงวิธีการใชงานโปรแกรมการยืนยันตัวตนดวยรหัสผานแบบอักขระและรูปแบบรูปภาพแบบกริดที่

ใชในงานวิจัย มี 2 ขั้นตอนหลักคือ การลงทะเบียนและการเขาสูระบบเพื่อยืนยันตัวตน 

ข้ันตอนการลงทะเบียน (Register) 

เม่ือผูวิจัยทําการเปดโปรแกรมขึ้นมาจะเขาสูหนาหลัก จะใหผูเขารวมทําการทดลองคลิกเลือกรูปแบบรหัสผานที่ตอง

ทําการลงทะเบียนในดานขวาบนของโปรแกรม โดยปรากฏใหผูเขารวมทําการทดลองคลิกเลือกเปนสัญลักษณดังในรูปภาพที่ 1 

จากน้ันระบบจะเขาสูหนาจอการลงทะเบียนโดยใหผูเขารวมทําการทดลองทําการกรอกขอมูลตามชองที่ปรากฏบนหนาจอโดย

เรียงลําดับจากบนไปลางดังรูปภาพที่ 2 โดยที่ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบจะใหผูเขารวมทําการทดลองทําการตั้งชื่อ

ผูใชงานไดอยางอิสระ ในกลุมรหัสผานแบบอักขระ ผูเขารวมทําการทดลองตองกรอกรหัสผานที่เปนตัวอักษรบนกับตัวเลข

อยางนอย 1 ตัวและจํานวนอักขระตองมีอยางนอยมากกวา 6 ตัว  ระบบจึงจะยอมรับรหัสผาน สวนในกลุมรหัสผานแบบ

รูปภาพ ผูเขารวมทําการทดลองตองทําการเลือกรูปภาพจํานวนทั้งหมด 6 รูปจากตัวเลือกทั้งหมด 16 รูปในตารางกริด 4x4 

เพื่อสรางเปนรหัสผานดังในภาพที ่3  หลังจากที่กรอกขอมูลทั้งหมดเสร็จส้ินแลวใหคลิกปุม “ลงทะเบยีน” เพื่อเขาสูหนาจอเขา

สูระบบตอไป 

 

 
ภาพที่ 1 หนาจอหลักของโปรแกรม 

 

 
ภาพที่ 2 หนาจอลงทะเบียนสรางรหัสผานแบบอักขระ 
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ภาพที่ 3 หนาจอลงทะเบียนสรงรหัสผานแบบรูปภาพ 

 

ข้ันตอนการเขาสูระบบ (Log in) 

 เม่ือผูเขารวมทําการทดลองเปดโปรแกรมขึ้นมาก็จะเขาสูหนาหลัก จากน้ันใหผูเขารวมทําการทดลองทําการคลิกที่

สัญลักษณแทนรูปแบบรหัสผานฝงขวามือดานบน แลวทําการคลิกที่ปุม “Login” ระบบจะนําผูใชไปสูหนาจอเขาสูระบบโดย

ในสวนของรหัสผานแบบอักขระน้ันผูใชตองทําการกรอกชื่อผูใชและรหัสผานใหถูกตองตามขอกําหนดดังภาพที่ 4 จึงจะเขาสู

ระบบได สวนในดานของรหัสผานแบบรูปภาพน้ัน ผูใชตองทําการกรอกชื่อผูใชจากน้ันทําการคลิกที่ภาพบนตารางกริด 4x4 

ดานลางเพื่อเลือกรูปภาพที่เปนรหัสผานของตนตามลําดับใหถูกตองทั้ง 6 รูป ดังภาพที่ 5 จึงจะผานขั้นตอนการยืนยันตัวตน

และเขาสูระบบไดสําเร็จ 

 

 
ภาพที่ 4 หนาจอการเขาสูระบบดวยรหัสผานแบบอักขระ 

 

 
ภาพที่ 5 หนาจอการเขาสูระบบดวยรหัสผานแบบรูปภาพ 
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การวิเคราะหขอมูล 

 ใชการวิเคราะหผลการทดลองดวยวิธี Independent t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมรหัสผาน

แบบอักขะกับกลุมรหัสผานแบบรูปภาพ  

 

ผลการทดลอง 
 

ผลการทดลองจะเปนการวิเคราะหเวลาที่ใชในการยืนยันตัวตนในครั้งแรกและในครั้งที่สอง และจํานวนครั้งที่ใชใน

การยินยันตัวตนเอง   

ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมการทดลอง 

 กลุมของผูเขารวมการทดลองที่สรางรหัสผานแบบรูปภาพมีอายุระหวาง 55 – 71 ป อายุเฉล่ีย 62.56 ป เปนเพศ

ชาย 12 คนและเพศหญิง 3 คน สําหรับกลุมผูเขารวมการทดลองที่สรางรหัสผานแบบอักขระมีอายุระหวาง 55 – 78 ป อายุ

เฉล่ีย 65.67 ป เปนเพศชาย 8 คนและเพศหญิง 7 คน 

ผลการวิเคราะหเวลาที่ใชในการยืนยันตัวตน  

ผลการวิเคราะหเวลาทีใ่ชในการยืนยันตัวตนจะเปนผลการวิเคราะหของเวลาที่ใชยืนยันตัวตนในครั้งแรกภายหลังการ

ลงทะเบียน และเวลาที่ใชในการยืนยันตัวตนภายหลังการลงทะเบียนรหัสผานไปแลว  3 วัน  

เวลาเฉล่ียที่ทําการยืนยันตัวตนในวนัที่ 1  

จากการใชการวิเคราะหทางสถิติแบบ Independent t-test เพื่อวิเคราะหหาคาความแตกตางของเวลาที่ใชในการ

ยืนยันตัวตนระหวางรหัสผานแบบอักขระกับรหัสผานแบบรูปภาพ ดังแสดงในตารางที่ 2 ตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 2 คาสถิติวิเคราะหเวลาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวล่ีใชในการยืนยันตัวตนในวันแรก 

รูปแบบรหัสผาน N Mean (วินาที) Std. Deviation 

รหัสผานแบบอักขระ 15 67.52041 30.7522 

รหัสผานแบบรูปภาพ 15 75.01798 30.1317 

 

 ตารางที่ 2 แสดงผลคาสถิติวิเคราะหเวลาเฉล่ียที่ทําการยืนยันตัวตนและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบรหัสผาน

แบบอักขระและแบบรูปภาพ แสดงใหเห็นวาคาเฉล่ียของกลุมทดลองรหัสผานรูปแบบอักขระ มีเวลาเฉล่ียที่ทําการยืนยันตัวตน

นอยกวารหัสผานแบบรูปภาพเทากับ 67.52041 วินาที [S.D. = 30.7522] และ 75.01798 วินาที [S.D. = 7.501798] 

ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 3 คาสถิติวิเคราะหความแตกตางของเวลาเฉล่ียที่ทําการพิสูจนตัวตนในวันแรก  

 

รูปแบบของรหัสผาน 

Levene's Test for Equality of Variances T-test for Equality of Means 

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 กับเวลาเฉล่ียที่ทําการยืนยันตัวตนใน

วันแรก พบวา รูปแบบรหัสผานไมไดสงผลตอเวลาเฉล่ียที่ทําการยืนยันตัวตนภายหลังการลงทะเบียนทันที  [t28 = -0.674 , 

P=0.506 >0.05] 
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เวลาเฉล่ียที่ใชในการยืนยันตัวตน 3 วันหลังจากการลงทะเบียนวันแรก 

จากการใชการวิเคราะหทางสถิติแบบ Independent t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาที่ใชในการ

ยืนยันตัวตน 3 วันถัดมานับจากวันลงทะเบียนวันแรก โดยในครั้งน้ีผูรวมทําการทดลองตองทําการยืนยันตัวตนดวยตนเองและ

สามารถเขาสูระบบลมเหลวไดเปนจํานวนทั้งหมด 5 ครั้งโดยไดทําการรวมเวลาที่ผูรวมทําการทดลองไดใชในแตละครั้งเพื่อทํา

การวิเคราะหขอมูลซ่ึงแสดงในตารางที่ 4 ตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4 คาสถิติวิเคราะหเวลาเฉล่ียที่ทําการยืนยันตัวตนและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใชในการยืนยันตัวตน 3 วัน

หลังการลงทะเบียนวันแรก 

รูปแบบรหัสผาน N Mean(วินาที) Std. Deviation 

รหัสผานแบบอักขระ 15 834.9980 328.9174 

รหัสผานแบบรูปภาพ 15 591.1783 284.0981 

 

 ตาราง 4 แสดงผลคาสถิติวิเคราะหเวลาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใชในการยืนยันตัวตนของรูปแบบ

รหัสผานแบบอักขระและแบบรูปภาพ แสดงใหเห็นวาคาเฉล่ียของกลุมทดลองรหัสผานแบบรูปภาพ มีเวลาเฉล่ียที่ทําการยืนยัน

ตัวตนนอยกวารหัสผานแบบอักขระเทากับ 834.9980 วินาที [S.D. = 328.9174] และ 591.1783 วินาที [S.D. = 284.0981] 

ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 5 คาสถิติวิเคราะหความแตกตางของเวลาเฉล่ียที่ทําการพิสูจนตัวตน 3 วันหลังการลงทะเบียนวันแรก  

 

รูปแบบของรหัสผาน 

Levene's Test for Equality of Variances T-test for Equality of Means 

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 กับเวลาเฉล่ียที่ใชในการยืนยัน 3 วัน

หลังการลงทะเบียนวันแรกดวยรหัสผานแบบอักขระและแบบรูปภาพ พบวา รูปแบบรหัสผานสงผลตอเวลาที่ใชในการยืนยัน

ตัวตน  3 วันหลังจากการลงทะเบียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% [t28 = 2.173 , P=  0.038  <  0.05] 

โดยที่กลุมรหัสผานแบบรูปภาพจะใชในการยืนยันตัวตนนอยกวากลุมรหัวผานอักขระ  

 

ผลการวิเคราะหจํานวนคร้ังในการยืนยันตัวตน 

การวิเคราะหทางสถิติดวยวิธี Independent t-test กับจํานวนครั้งในการยืนยันตัวตน 3 วันใหหลังจากวันแรกที่

ลงทะเบียนรหัสผานเพื่อเปรียบเทียบการจําไดของกลุมรหัสผานแบบอักขระกับกลุมรหัสผานแบบรูปภาพดังแสดงในตารางที่ 6 

และ 7  

 

ตารางที่ 6 คาสถิติวิเคราะหคะแนนความสําเร็จเฉล่ียในการยืนยันตัวตนและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

รูปแบบรหัสผาน N Mean Std. Deviation 

รหัสผานแบบอักขระ 15 0. .533333 1.1254 

รหัสผานแบบรูปภาพ 15 1.800000 1.6561 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 
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 ตารางที่ 6 แสดงผลคาสถิติวิเคราะหคาเฉล่ียคะแนนความสําเร็จการยืนยันตัวตนเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

กลุมรหัสผานแบบอักขระและแบบรูปภาพ จะเห็นไดวาคาเฉล่ียของกลุมทดลองรหัสผานแบบอักขระ มีคาเฉล่ียคะแนน

ความสําเร็จการยืนยันตัวตนนอยกวารหัสผานแบบรูปภาพเทากับ 0.5333 วินาที [S.D. = 1.1254]  และ 1.800000 วินาที  

[S.D. = 1.6561] ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 7 คาสถิติวิเคราะหความแตกตางคะแนนความสําเร็จในการยืนยันตัวตน 

 

รูปแบบของรหัสผาน 

Levene's Test for Equality of Variances T-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-tailed) 

Equal Variance assumed 2.325 .139 -2.450 28 .021* 

*ที่ระดับนัยสําคัญ p=0.05 

 

 ตารางที่  7 แสดงผลคาสถิติวิเคราะหดวยวิธี Independent Sample t-test กับคะแนนความสําเร็จในการยืนยัน

ตัวตนเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบรหัสผานแบบอักขระและแบบรูปภาพ พบวา รูปบบรหัสผานสงผลตอ

ความสําเร็จในการยืนยันตัวตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% [t28 = -2.450, P=  .021  <  0.05] โดยที่

กลุมรหัสผานแบบรูปภาพมีคะแนนความสําเร็จในการยืนยันตัวตนสูงกวากลุมรหัสผานแบบอักขระ  
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

ผลการทดลองภาคสนามชี้ใหเห็นวา ผูสูงอายุมีความสามารถแตกตางกันจากประสบการณการใชเทคโนโลยีของแต

ละบุคคลซ่ึงสงผลใหการทดลองโปรแกรมน้ันใชเวลาที่นานมากในแตละขั้นตอน ซ่ึงการทดลองถูกดําเนินการที่สมาคมผูสูงอายุ

ธัญบุรี ใชเวลาครึ่งวันแรกในการอธิบายถึงตัวโปรแกรมที่ทําการพัฒนาขึ้นและอธิบายถึงจุดประสงคในการทดลอง ในชวงบาย

ไดทําการทดลองโปรแกรมกับผูสูงอายุ ไดรับความรวมมือเปนที่นาพอใจ และไดรับฟงขอเสนอแนะของผูรวมการทดลอง โดย

หลังจากการทดลองในรอบแรก ผูสูงอายุบางคนยอมรับวาตนลืมรหัสผานทันทีหลังจากที่ไดทําการลงทะเบียน  สวนในการ

ทดลองรอบที่  2 ผูรวมการทดลองหลายคนทั้งกลุมรหัสผานแบบอักขระและแบบรูปภาพไดนําเอารหัสผานของตนไดจดไว

ขึ้นมาเพื่อทําการยืนยันตนเอง แตทางผูวิจัยไมอนุญาต ทําใหในการทดลองครั้งที่ 2 น้ันผูเขารวมการทดลองสวนใหญลมเหลว

ในการเขาสูระบบ ไดคะแนนความสําเร็จในการเขาสูระบบนอยถึงนอยมาก เน่ืองจากในการทดลองครั้งน้ี ผูวิจัยมิไดทําการ

ควบคุมเวลา ผูเขารวมการทดลองสามารถเวลาในการระลึกรหัสผานไดเทาที่ตองการ ผลการทดลองที่ไดจึงเปนการสะทอนใน

เห็นถึงส่ิงที่เกิดขึ้น จะเห็นไดวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใชในการยืนยันตัวตนจะมีคาสูงมากเน่ืองจากผูเขารวมการ

ทดลองเปนผูสูงอายุแตละคนมีความแตกตางกันสูงมาก บางคนสามารถจะที่จดจํารหัสผานไดในขณะที่บางคนไมสามารถจํา

รหัสผานไดเลยใชเวลาอยางมากที่จะพยายามจะระลึกถึงรหัสผานอยางนานมาก ทําใหขอมูลเวลาแตกตางกันอยางมาก ผูวิจัย

มิไดตัดออกขอมูลออกเพราะมิไดพิจารณาวาขอมูลลักษณะน้ีเปนขอมูลผิดปกติ (Outlier) แตในทางกลับกันนาจะเปนการ

สะทอนใหเห็นลักษณะความเปนจริงของผลการทดลองกับกลุมผูสูงอาย ุ

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสามารถในการจดจําของผูสูงอายุในรหัสผานแบบอักขระและรหัสผานแบบรูปภาพ 

ชี้ใหเห็นวา รูปแบบรหัสผานสงผลตอเวลาและความสําเร็จในการยืนยันตัวตน ผลการทดลองภายหลังการลงทะเบียนรหัสผาน

ทันที ผูสูงอายุทั้งในกลุมรหัสผานแบบอักขระและแบบรูปภาพยังพอที่จะจดจํารหัสผานไดถึงแมจะใชเวลามากพอสมควร และ

ผูสูงอายุทั้งสองกลุมใชเวลาในการยืนยันตัวตนไมแตกตางกัน ผลการทดลองที่สะทอนการจดจําระยะส้ัน (Working Memory) 

ของผูสูงอายุที่ตองใชในเวลาในการประมวลสารสนเทศมากขึ้น  สวนผลการทดลอง 3 วันหลังการลงทะเบียน จะสะทอนให

เห็นผลการจดจํารหัสผานในความจําระยะยาว (Long-term Memory) ของผูสูงอายุ ผูสูงอายุแทบจะไมสามารถระลึก
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รหัสผานที่ตนเองลงทะเบียนไดเลยและใชเวลาอยางมาก  แตกลุมผูสูงอายุที่จดจํารหัสผานแบบรูปภาพยังสามารถระลึก

รหัสผานไดดีกวากลุมผูสูงอายุที่จดจํารหัสผานแบบอักขระอยางมีนัยสําคัญดวยระดับความเชื่อม่ันที่ 95%    ผลการวิจัยในครั้ง

น้ีสอดคลองกับผลการวิจัยทางจิตวิทยาที่ระบุวา มนุษยสามารถจดจํารูปภาพไดดีกวาตัวอักษร  ผลของความสําเร็จที่มีคะแนน

ต่ํามากแสดงใหเห็นวาผูสูงอายุมีแนวโนมที่จะลืมรหัสผานสูงไมวาจะเปนรหัสผานแบบอักขระและแบบรูปภาพ ซ่ึงสอคคลองกับ

ธรรมชาติที่ผูสูงอายุจะมีความเส่ือมสภาพของเซลลประสาทในสมองสงผลตอความจํา 

งานวิจัยที่ตองศึกษาตอในอนาคต มีประเด็นสําคัญคือ จํานวนเพศและอายุของกลุมทดลองอาจจะแตกตางกัน เพื่อ

เปนการยืนยันผลการทดลองในครั้งน้ี จึงควรที่จะทําการทดลองดวยจํานวนผูเขารวมการทดลองมากขึ้นและมีความแตกตาง

ระหวางกลุมทดลองใหนอยลง นอกจากน้ันการวิจัยในครั้งน้ียังมิไดทําการทดลองในเรื่อของความปลอดภัยที่ตองมีคนแอบมอง

การเลือกและใสรหัสผานของผูเขารวมการทดลอง  และรูปแบบการสรางรหัสผานรูปภาพมีหลากหลายรูปแบบ รูปแบบ

รหัสผานรูปภาพที่ใชกับผูสูงอายุคงตองศึกษาเพื่อความเหมาะสมตอไป 
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การพัฒนาสื่อเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนสําหรบัแนะนําผลติภัณฑน้ําพรกิแมศร ี 

Development of the augmented reality for recommend Maesri brand  
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาส่ือเทคโนโลยีความจริงเสมือน สําหรับแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรี 

เน่ืองจากปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชประกอบกับการทําธุรกิจในหลายดาน เพื่อที่จะทําใหสินคาและผลิตภัณฑ 

ดูโดดเดนและทันสมัย ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดเลือกผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ

ใหเปนที่นาสนใจ และเปนการชวยใหหางหุนสวนนํ้าพริกแมศรีมีภาพลักษณที่โดดเดนมากยิ่งขึ้น  

ผลจากการวิเคราะหความพึงพอใจพบวา ในภาพรวมระดับความพึงพอใจที่มีตอส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรี 

อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานประสิทธิภาพตามการใชงาน ดานความถูกตองในการทํางานของโปรแกรม ดานการใชงาน

โปรแกรม และดานการออกแบบส่ือ  

 

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” ของรัฐบาลฯ สงเสริมใหมีการดําเนินอุตสาหกรรมบนฐานนวัตกรรม โดยประยุกตใช

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วัฒนธรรม ความคิด และการออกแบบสรางสรรค มาพัฒนากลยุทธสําหรับขับเคล่ือนเศรษฐกิจใน

ภาพรวม  นํ้าพริกแมศรีเปนอีกธุรกิจหน่ึงที่สรางชื่อใหกับประเทศไทย เน่ืองจากเปนผลิตภัณฑที่สงออกไปยังหลายประเทศทั่ว

โลก โดยสัดสวนที่สงออกมากถึง 98 เปอรเซ็นต ตลาดใหญอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยียม 

ฮอลแลนด แคนาดา นิวซีแลนด ญ่ีปุน ที่เหลืออีก 2 เปอรเซ็นต ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ และรับจางผลิตใหประเทศในแถบ

ทวีปยุโรป ตลาดหลักของนํ้าพริกแมศรี อันดับหน่ึง คือ สหรัฐอเมริกา เพราะที่น่ันมีคนไทยอาศัยอยูเยอะมาก 

แตปญหาที่พบคือ เน่ืองจากนํ้าพริกแมศรีเปนผลิตภัณฑที่ขึ้นชื่อและเปนสินคาสงออกไปยังตางประเทศ แตสวนใหญ

ลูกคาที่รูจักกับนํ้าพริกแมศรี จะเปนคนเอเชียสวนมาก แตลูกคารายใหญ ที่เปนคนทางดานยุโรปหรืออเมริกา อาจจะยังไม

ตัดสินใจซ้ือเพราะผลิตภัณฑมีรายละเอียดที่ไมคอยชัดเจน รวมทั้งบางคนอาจจะไมรูถึงวิธีของการนําไปประกอบอาหาร 

เน่ืองจากสวนผสมที่อยูขางผลิตภัณฑและวิธีการปรุงน้ันถูกจํากัดดวยพื้นที่บนกระปองนํ้าพริก  ดังน้ันจึงมีนักวิจัยหลายทานได

พยายามแกปญหาดังกลาว โดยอาศัยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ในการชวยสําหรับนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมไมวาจะเปนขอความ 

ภาพ และวีดีโอ โดยผานอุปกรณโมบายโฟน ดังเชน งานวิจัยของ Erkoyuncu et.al. (2017) ไดนําเสนอการใชเทคโนโลยีความ

จริงเสมือน เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาเครื่องจักรในวงการอุตสาหกรรม ซ่ึงตัวโปรแกรมจะแสดงรายละเอียด

และขั้นตอนวิธีการบํารุงดูแลรักษาเครื่องจักร เม่ือผูใชสองกลองมือถือไปยังเครื่องจักรที่ตองการ ผลที่ไดพบวาผูใชมีความพึง

พอใจสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพชราพรรณ เพชราเวช และ ชัชวิน นามม่ัน (2559) ไดนําเสนอการใช

เทคโนโลยีความจริงเสมือน สําหรบัใชแสดงขอมูลเพิ่มเติมในรูปแบบการเรียนการสอน สําหรับเน้ือหาเก่ียวกับระบบสุริยะ ทําให

ผูเรียนไดเห็นภาพตัวอยางจริงในรูปแบบสามมิติ ผลที่ไดผูเรียนใหความสนใจมาก  มีความพึงพอใจในภาพรวมที่มีตอหนังสือ

สามมิติเสริมบทเรียนอยูในเกณฑระดับดีมากและสามารถนําไปประยุกตใชงานตอไปได Pantano et.al. (2017) ไดประยุกตใช

เทคโนโลยีความจริงเสมือน เพื่อชวยเพิ่มยอดขายของสินคาออนไลน โดยในตัวอยางผูวิจัยไดแสดงใหเห็นถึงแวนตาเรยแบน ซ่ึง

ผูซ้ือสามารถ จําลองภาพการใสแวนตารุนตาง ๆ ผานทางออนไลนผานทางเครื่องคอมพิวเตอรและเว็บแคม ซ่ึงผลการวิจัยพบวา

วิธีดังกลาวชวยเพิ่มความนาสนใจในตัวสินคา และสามารถสรางยอดขายที่เพิ่มขึ้นใหแกสินคา 

 ดังน้ันทางผูพัฒนาโครงงานจึงไดมีแนวคิดในการจัดทําส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรีดวยเทคโนโลยีความจริง

เสมือน เพื่อนําเสนอขอมูลรายละเอียดแกผูที่สนใจ รวมทั้งการแนะนําขอมูลตาง ๆในการนําผลิตภัณฑจากนํ้าพริกแมศรีไปแปร

รูปเปนการประกอบอาหารเมนูตาง ๆใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการจัดทําส่ือเทคโนโลยีความจริงเสมือน ที่สามารถ

เชื่อมโยงกับขอมูลในรูปแบบของวีดีโอ การแปรรูปอาหารจากนํ้าพริกแมศรี รวมทั้งขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกผูที่สนใจ

ผานเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ อีกทั้งยังเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรีอีกดวย 
 

 

2. วัตถุประสงคของระบบ 
 

จัดทําส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรีดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือน หรือ augmented reality ที่สามารถ

เชื่อมโยงกับขอมูลในรูปแบบของวีดีโอ 

 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
 

ส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรี ดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือน สําหรับนําเสนอขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑนํ้าพริก

แมศรี โปรแกรมที่ใชงาน คือ unity 3d, vuforia และ windows movie maker 

1. เชื่อมโยงกับวีดีโอขั้นตอนการประกอบอาหาร, ประวัติ 
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2. ใชไดเฉพาะกับผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรี 

3. ใชสําหรับผูที่ใชสมารทโฟนในระบบ android เทาน้ัน 

ขอมูลที่ใชประกอบการดําเนินงาน ไดแก 

1. ขอมูลหางหุนสวน นํ้าพริกแมศร ี

2. ขอมูลผลิตภัณฑตาง ๆ จากโรงงานนํ้าพริกแมศรี 

วีดีโอแนะนําหางหุนสวน นํ้าพริกแมศรีไดแก 

1. การประกอบอาหารจากนํ้าพริกแมศรีดวยเมนูตมยํา 

2. การประกอบอาหารจากนํ้าพริกแมศรีดวยเมนูแกงเขียวหวาน 

3. การประกอบอาหารจากนํ้าพริกแมศรีดวยเมนูแกงมัสม่ัน 

4. การประกอบอาหารจากนํ้าพริกแมศรีดวยเมนูผัดพริกแกง 

5. ประวัตินํ้าพริกแมศรี 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 

เทคโนโลยีความเปนจริงประดิษฐหรือเทคโนโลยีความจริงเสมือน (augmented reality หรือ ar) เปนเทคโนโลยี

ใหมที่ผสมผสานความเปนจริง (real world) เขากับโลกเสมือนความจริง (virtual world) โดยการที่จะใชวิธีการซอน

ภาพเสมือนแบบสามมิติ ซ่ึงถูกสรางขึ้นดวยเทคนิคทางคอมพิวเตอรโดยการสรางโมเดลสามมิติดวยภาพที่รับจากกลองวิดีโอ 

เว็บแคม หรือกลองในโทรศัพทมือถือ แบบเฟรมตอเฟรม และซอนทับลงบนภาพฉากหลัง ซ่ึงเปนภาพที่ปรากฏอยูบนโลกของ

ความเปนจริง 

สําหรับเทคโนโลยีความจริงเสมือนน้ัน มีหลักการสําคัญดังน้ี 

ตัว marker คือการกําหนดมุมมองและตําแหนงของภาพ 

กลองเว็บแคม หรือกลองโทรศัพทมือถือ และตัวจับ sensor ซ่ึงใชเปนตัวนําเขาขอมูลในการ 

นําเขาของภาพ 

สวนของการแสดงผล อาจจะเปนจากจอภาพคอมพิวเตอร จอภาพโทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณ 

อ่ืน ๆ 

4. สวนของการประมวลผลภาพที่รับเขามา เพื่อสรางเปนวัตถุสามมิติ จะเปนโปรแกรมทางดานกราฟกตาง ๆ ที่ใชใน

การสรางโมเดลสามมิติ ดวยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร 

สําหรับหลักการทํางานของเทคโนโลยีความจริงเสมือน น้ันสรุปอยางคราว ๆ คือเริ่มดวยการคนหา marker เพื่อ

กําหนดตําแหนงของภาพ จากน้ันจะทําการวิเคราะหภาพทั้งในแบบสองมิติ และสามมิตเิพื่อสรางภาพเสมือนจริงขึ้นมา 

สําหรับเทคโนโลยีเทคโนโลยีความจริงเสมือน น้ันเปรียบไดเหมือนกับเปนส่ิงมหัศจรรยของเทคโนโลยีอยางหน่ึง 

เน่ืองจากเปนการฉายภาพเสมือนที่สรางขึ้นจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอรลงบนวัตถุที่ใชรองรับ จะกอใหเกิดภาพเสมือนที่แสดง

ขึ้นมาบนโลกของความเปนจริง ซ่ึงแตกตางกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  เปนการที่ผูใชเขาไปในโลกเสมือนจริง แตเทคโนโลยี

ความจริงเสมือน น้ันคือการนําโลกเสมือนจริงออกมาแสดงในโลกจริง และเน่ืองจากเทคโนโลยี AR น้ันไมจําเปนตองใชอุปกรณ 

และโปรแกรมที่สลับซับซอนเทากับเทคโนโลยีเสมือนจริง มันจึงเปนเทคโนโลยีที่สามารถครอบครองในลักษณะบุคคลได ทําให

สามารถตอยอดการพัฒนาโปรแกรมไปไดหลาย ๆ ดาน 
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ในปจจุบันเทคโนโลยีความจริงเสมือน ถูกนําไปใชหลากหลายดาน แตที่เดนชัดคงเปนดานการบันเทิง และการ

โฆษณา เน่ืองจากสามารถสรางความเสมือนจริง และความตื่นเตนใหกับผูใชงานไดมากกวาเทคโนโลยีสองมิติหรือสามมิติ

แบบเดิมที่สามารถแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอรเพียงอยางเดียว 

 
 

ภาพที่ 1 จําลองวัตถุดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือน 

ที่มา : https://blog.lnw.co.th/2013/06/10/ar-ads/ 

(วันที่คนหา 14 มกราคม 2560) 

 

ความเปนมาของเทคโนโลยีความจริงเสมือน 

ความจริงเสมือนเปนวิวัฒนาการอยางหน่ึงของเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัยของรัฐบาลอเมริกันกวา 40 ปที่แลว เพื่อ

ทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับดานการทหารและการจําลองในการบินใหดีขึ้น ตอมาในระหวาง พ.ศ. 2503 – 2512 

อีแวน ซูเทอรแลนด (lvan sutherland) ซ่ึงถือเปนบิดาทางดานเทคโนโลยีความเปนจริงเสมือนไดประดิษฐจอภาพสวมศีรษะ 

3 มิติ รุนแรกออกมา และในระยะน้ันไดมีพัฒนาการดานคอมพิวเตอรกราฟกเกิดขึ้น การใชจอภาพสวมศีรษะรวมกับ

คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติจึงทําใหเปนตนกําเนิดของเทคโนโลยีความจริงเสมือนในปจจุบัน 

แนวคิดหลักของเทคโนโลยีความจริงเสมือน 

แนวคิดหลักของออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ หรือเทคโนโลยีความจริงเสมือนคือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแหง 

ความเปนจริงและความเสมือนจริงเขาดวยกันผานซอฟตแวรและอุปกรณเชื่อมตอตาง ๆ เชน เว็บแคม คอมพิวเตอร หรืออุป

กรณอ่ืนที่เก่ียวของ ซ่ึงภาพเสมือนจริงน้ันจะแสดงผลผานหนาจอคอมพิวเตอร หนาจอ โทรศัพทมือถือ บนเครื่องฉายภาพ หรือ

บนอุปกรณแสดงผลอ่ืน ๆ โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมี ปฏิสัมพันธกับผูใชไดทันที ทั้งในลักษณะที่เปนภาพน่ิงสามมิติ 

ภาพเคล่ือนไหว หรืออาจจะเปนส่ือที่มีเสียงประกอบ ขึ้นกับการออกแบบส่ือแตละรูปแบบวาใหออกมาแบบใด 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 คมกฤช จิระบุตร และคณะ (2560) ไดวิจัยเก่ียวกับการสรางส่ือแผนที่ทองเที่ยว โดยการใชเทคโนโลยี Augmented 

Reality เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผลที่ไดการประเมินการยอมรับ พบวา 1)การวิเคราะห

ขอมูลพบวาความคิดเห็นของกลุมนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เก่ียวกับความพึงพอใจในการใช 

แผนที่ที่สรางขึ้นสําหรับการทองเที่ยวความพึงพอใจในส่ือการเรียนรู มีคาเฉล่ียระดับมากที่สุด ( X  =3.76,SD.=0.80) 2)ปจจัย 

ดานความนาใช มีความทันสมัย, งายตอการใชงาน, งายตอการตัดสินใจ, มีองคประกอบโดยรวมที่สวยงาม, งายตอการทําความ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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เขาใจเน้ือหา ระดับมากที่สุด  ( X  =3.54, SD.=0.37) 3)ปจจัยดานความมีประโยชน  เน้ือหามีความครบถวนสมบูรณ,สามารถ

นําเน้ือหามาใชใหเกิดประโยชนได,นักทองเที่ยวนําไปใชงานไดจริง,สนับสนุนการตัดสินใจ อยูในระดับมาก ( X  =3.57, 

SD.=0.60) 4) ปจจัยดานส่ือในการนําเสนอใชส่ือมัลติมีเดียในการนําเสนอ, ส่ือมีความนาสนใจอยูในระดับมาก ( X  =3.69,  

SD.=0.65) ปจจัยดานระยะเวลา,ระยะเวลานําเสนอไมยาวเกินไปดานระยะเวลา อยูในระดับมาก ( X  = 3.54, SD.=0.79) 

ปจจัยดานภาษาตัวอักษรมีความเหมาะสม,ภาษาที่ใชถกูตองไมตกหลนอยูในระดับมาก ( X  =3.35, SD.=0.68) 

 Poushneh et.al.(2017) ไดนําเสนอเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีความจริงเสมือนในการประยุกตใชกับสินคา ซ่ึงผูวิจัย

ไดยกตัวอยางเชน สินคาโมเดลหุนยนต แนนอนวาเม่ือผูใชเดินเขามาในรานอยากจะเห็นภาพจริง เม่ือหุนยนตโมเดลมีการ

ประกอบเสร็จซ่ึงเทคโนโลยีความจริงเสมือนชวยเติมเต็มส่ิงดังกลาว เปนการสรารประสบการณที่ดีใหแกผูซ้ือสินคา อีกทั้งความ

พึงพอใจ และความเต็มใจที่จะจายเงินซ้ือสินคาอีกดวย 

 Nadh et.al. (2557)  ไดวิจัยเก่ียวกับการนําเสนอโครงสรางอะตอมและพันธะเคมี ดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือน 

ซ่ึงประกอบดวยโมเดลสามมิติจํานวน 34 โมเดล จากผลการทดลองใชประกอบการเรียนการสอน พบวา สามารถสรางความ

สนใจ ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนอยากเรียนอยากเห็นในเน้ือหาที่จะเรียน สามารถชวยแกปญหาความเขาใจคลาดเคล่ือน 

(misconception) ไดดีผานโมเดลแอนิเมชั่นสามมิติที่มีการเคล่ือนไหวและมองไดรอบดาน 

 

5. วิธีการดําเนินงาน 
 

การพัฒนาส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรีที่ไดทําการศึกษามีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 

5.1 ศึกษารูปแบบความเปนจริงเสมือนเพื่อการพัฒนาส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรีผูวิจัยไดศึกษารูปแบบในกา

พัฒนาส่ือความเปนจริงเสมือนจากเอกสารงานวิจัยพบวาประเภทและหลักการทางานของความเปนจริงเสมือนแบงตามระบบ

ความเปนจริงเสมือนตามวิธีการใชและหลักการทํางานของอุปกรณเทคโนโลยีที่ตางกัน 3 ประเภทใหญ ๆ มีดังน้ี 

1. ระบบสัมผัสเต็มรูปแบบ (fully-immersive เปนระบบที่ใหประสบการณเหมือนจริงที่ดีที่สุดเปนระบบที่ 

ผูใชสามารถรับขอมูลดวยประสาทสัมผัสเต็มรูปแบบ 

2. ระบบสัมผัสบางสวนหรือก่ึงรับสัมผัส (semi immersive vr) เปนระบบที่นําเอาแนวความคิดมาจากการ 

จําลองการบินมาใชเปนระบบประมวลผลกราฟกสมรรถภาพสูงหลักการทํางานคลายกับรุนแรกคือระบบรับสัมผัสเต็มรูปแบบ

แตพัฒนาระบบจอภาพใหมีมุมกวางออกไป (wide angle display) โดยสงสัญญาณที่เปนคล่ืนความถี่สูงและจอภาพขนาดใหญ

จะทําใหผูใชงานมีความรูสึกสมจริงอยางไรก็ตามการทําใหไดภาพที่มีคุณภาพสูงจําเปนตองอาศัยความชํานาญในการติดตั้ง

อุปกรณฉายภาพเพื่อใหไดสีรูปทรงและความชัดตรงกับความเปนจริงความละเอียดของระบบฉายภาพ 

3. ระบบความเปนจริงเสมือนผานหนาจอ (son-immersive vr or desktop vr) เปนการรับสัมผัสดวยการ

ใชประสาทตาดูภาพผานจอมอนิเตอรและควบคุมทิศทางการเคล่ือนที่ดวยมือบังคับอุปกรณเพื่อเปล่ียนมุมมองเสมือนวาได

เคล่ือนที่อยูในสถานที่น้ันจริงซ่ึงตอมาก็ไดรับความนิยมและมีการพัฒนามาใชในวงการตาง ๆมากขึ้นเน่ืองจากระบบรับสัมผัส

เต็มรูปแบบตองใชอุปกรณเสริมที่มีราคาแพงและขนาดใหญจึงมีการหันมาพัฒนาทางดานซอฟตแวรแทนเพื่อลดการใช

อุปกรณเสริมลงใหเหลือเพียงการทํางานบนจอคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

ผูวิจัยเลือกระบบความเปนจริงเสมือนผานหนาจอ (son-immersive vr or desktop vr) ส่ือความเปนจริงเสมือนใน

ประเภทน้ีมีกระบวนการสรางภาพดวยคอมพิวเตอรกราฟกระบบมัลติมีเดียประมวลผลดวยภาษาคอมพิวเตอรและแสดงที่หนา

จอมอนิเตอรมีหลักการทํางานโดยใหผูใชอยูที่หนาจอมอนิเตอรและควบคุมทิศทางการเคล่ือนที่เสมือนวาได เคล่ือนที่อยูใน

สถานที่น้ันจริงซ่ึงปจจุบันโทรศัพทมือถือสมารทโฟนน้ันเปนอุปกรณหลักสวนหน่ึงในการใชชีวิตประจําวันหาไดโดยทั่วไป

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาที่ตองการใหผูชมส่ือสามารถรับรูถึงขอมูลตาง ๆที่เก่ียวกับผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรี

แตกตางจากสองระบบแรกที่ตองใชอุปกรณราคาแพงทําใหคนทั่วไปไมสามารถเขาถึงไดโดยงาย 
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การพัฒนาระบบการทํางานเพื่อแกปญหาการดําเนินงานไดตามความตองการของผูใชงานอยางมีประสิทธิภาพในการ

พัฒนาส่ือความเปนจริงเสมือนระบบจะตองตอบสนองความตองการของผูใชไดโดยแบงวิธีการทํางานออกเปน 4 ขั้นตอนไดแก 

1. ขั้นตอนการศึกษาความตองการในระบบ 

2. ขั้นตอนออกแบบ 

3. ขั้นตอนพัฒนาและติดตั้งระบบ 

4. ขั้นตอนประเมินผล 

5.2 พัฒนาส่ือความจริงเสมือนและประเมินประสิทธิภาพผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาส่ือความเปนจริงเสมือนตาม

ขั้นตอนที่ไดศึกษารูปแบบของส่ือความเปนจริงเสมือนที่เหมาะสมกับการพัฒนาส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรีคือการพัฒนา

ส่ือความเปนจริงเสมือนประเภทความเปนจริงเสมือนผานหนาจอโทรศัพทมือถือโดยใชโปรแกรมการออกแบบ unity 3d มา

ประยุกตใชในการพัฒนาส่ือความจริงเสมือน 

1. ขั้นตอนการศึกษาความตองการในระบบ 

1) ศึกษาวิเคราะหขอมูลของผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรีเพื่อใชเปนขอมูลในการสรางวีดีโอแนะนํา 

ของแตละผลิตภัณฑในส่ือความเปนจริงเสมือน 

2) เสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความเหมาะสมของขอบเขตการนําเสนอขอมูลการใชภาษา 

การนําเสนอรูปภาพประกอบการใชเสียงและภาพเคล่ือนไหว 

3) ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการพัฒนาส่ือความเปนจริงเสมือนโดยผูจัดทํามีความตองการที่จะ 

พัฒนาส่ือแนะนําผลิตภัณฑ ระบบความเปนจริงเสมือนผานหนาจอโทรศัพทมือถือโดยใชโปรแกรมพัฒนาดังน้ี 

- โปรแกรม unity 3d เพื่อใชในการพัฒนาและประยุกตใชรวมกับโทรศัพทมือถือ 

- โปรแกรม photo shop เพื่อใชในการออกแบบและตกแตงภาพที่ใชในวีดีโอ 

- โปรแกรม windows movie maker เพื่อใชในการตัดตอวีดีโอที่ใชในส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรี 

4) นําเน้ือหาและรูปแบบความเปนจริงเสมือนที่ไดจากการวิเคราะหมากําหนดรูปแบบการ 

นําเสนอขอมูล 

2. ขั้นตอนการออกแบบวีดีโอในการนําเสนอ 

- การคนควาหาขอมูลของผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรีใหมีความเขาใจในตัวผลิตภัณฑมากขึ้น 

- กําหนดและวางเคาโครงเรื่อง การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณการถายทํากลองวีดีโอถายทํา อุปกรณ 

ประกอบฉากและจัดสถานที ่

- การดําเนินการถายทํา 

- การตัดตอเรียบเรียงภาพและเสียงเขาไวดวยกัน โดยการใชโปรแกรม windows movie  

maker 

3. ขั้นตอนพัฒนาและติดตั้งระบบ 

- ขั้นตอนการสรางวีดีโอที่ใชแสดงในส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรีโดยใชโปรแกรม  

windows movie maker 

- ขั้นตอนการใชโปรแกรมสําหรับสรางส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรีการพัฒนาส่ือแนะนํา 

ผลิตภัณฑครั้งน้ีผูจัดทําไดใชโปรแกรม unity 3d เพื่อพัฒนาส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น 

- นําส่ือความเปนจริงที่ไดรับการพัฒนาเรียบรอยไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาขอเสนอแนะ 

และนามาปรับปรุงแกไข 

4. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจส่ือแนะนําผลิตภัณฑ 

- ผูจัดทําศึกษาเอกสารขอมูลเก่ียวกับวิธีการสรางแบบวัดความพึงพอใจตลอดงานวิจัยที่เก่ียวของ 
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เพื่อใชในการเปนแนวทางในการสรางแบบวัดความพึงพอใจ 

- ดําเนินการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจส่ือแนะนําผลิตภัณฑโดยแบบสอบถามเปนมาตรา 

สวนประมาณคาแบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับคือมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

- นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอส่ือแนะนําผลิตภัณฑเพื่อการพัฒนาส่ือแนะนําผลิตภัณฑ 

นํ้าพริกแมศรีที่ไดรับคืนมาวิเคราะหหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใชวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

ครอนบาคซ่ึงผูจัดทําไดคัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกรายขอคือความพึงพอใจที่มีส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรี 

- นําแบบสอบถามความพึ่งพอใจที่มีตอส่ือแนะนําผลิตภัณฑ เพื่อการพัฒนาส่ือแนะนําผลิตภัณฑ 

นํ้าพริกแมศรีไปใชเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจจากผูใชงาน 

 

6. ผลการดําเนินการวิจัย 
 

 ในสวนของงานวิจัยที่ไดพัฒนาขึ้นมาน้ัน ไดพัฒนาโปรแกรมที่สามารถใชงานไดบนระบบปฎิบัติการแอนดอย  

 

 
ภาพที่ 2 แอปพลิเคชั่น maesriAR 

 

หลังจากที่โหลดเสร็จเรียบรอยแลวจะไดแอปพลิเคชั่น maesriAR มีลักษณะดังภาพที่ 2 จากน้ันกดเขาแอปพลิเคชั่น 

maesriAR ส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรี มีขอมูลเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑไปประกอบอาหาร เพื่อที่จะไดสองถูกตองตาม

ขอมูลของแตละมารคเกอร ดังตัวอยางภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ตําแหนงมารคเกอร 

 

ส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรี มีขอมูลเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑไปประกอบอาหาร เม่ือสองโปรแกรมไปที่

มารคเกอรที่กําหนด จะปรากฎวีดีโอตัวอยาง การนําผลิตภัณฑไปประยุกตใชเพื่อประกอบอาหาร ดังตัวอยาง ภาพที่ 4 

 

ตําแนงของมารคเกอร

น้ําพริกแกงแดง 

ตําแหนงของมารคเกอร

น้ําพริกแกงเขียวหวาน 

ตําแหนงมารคเกอร

เครื่องปรุง 

ตมยําสาํเร็จรปู 

ตําแหนงมารคเกอร

น้ําพริกแกงมัสมั่น 
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ภาพที่ 4 หนาจอแสดงผลของมารคเกอร เครื่องปรุงตมยําสําเร็จรูป 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากผูใชงานส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรีดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือนโดยจําแนก

ตามเพศอายุอาชีพโดยแสดงเปนจํานวนรอยละผลปรากฏตามตารางดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

(n=30) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 8 26.70 

หญิง 22 73.30 

อายุ   

นอยกวา 15 ป 1 3.30 

16-20 ป 9 30.00 

21-25 ป 8 26.70 

26 ปขึ้นไป 12 40.00 
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูใชงานส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรี จํากัดใน

ภาพรวม  

(n=30) 

ประเด็นการประเมิน X  S.D. ระดับ 

1. ดานประสิทธิภาพตามการใชงาน 3.98 0.62 มาก 

2. ดานความถูกตองในการทํางานของโปรแกรม 4.07 0.72 มาก 

3. ดานการใชงานโปรแกรม 4.30 0.51 มากที่สุด 

4. ดานการออกแบบส่ือ 4.25 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.11 0.6 มาก 

 

7. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง ส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรีผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ีผูที่ตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยชวงอายุที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 26 ปขึ้นไป รองลงมาอายุ 16-20 ป 

รองลงมาอายุ 21-25 ป และนอยที่สุดอายุนอยกวา 15 ป โดยผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพนักเรียน/

นักศึกษา รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว รองลงมาประกอบอาชีพขาราชการรัฐวิสาหกิจ รองลงมาประกอบอาชีพ

เกษตรกร/ลูกจาง และนอยที่สุดประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 

จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นดานความสามารถตามการใชงาน พบวาระดับความพึงพอใจที่ มีตอส่ือแนะนํา

ผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกประเด็น ค ือ (1) 

ความสามารถของโปรแกรมในการแสดง วีดีโอของแตละเมนู (2) ระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใช (3) เขาสูการ

ใชงาน MAESRI รวดเร็ว (4) ความสามารถของโปรแกรมในการแสดงผล ในรูปแบบเสียง 

จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นดานความถูกตองในการทํางานของโปรแกรม พบวาระดับความพึงพอใจที่มีตอ

ส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทุกประเด็น คือ (1) 

ความถูกตอง แมนยํา และ ครบถวนของขอมูล (2) ความถูกตองของโปรแกรมในการเชื่อมตอเขากับสมารทโฟน (3) ความ

ถูกตองของโปรแกรมในการแสดงวีดีโอ 

จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นดานการใชงานโปรแกรม พบวาระดับความพึงพอใจที่มีตอส่ือแนะนําผลิตภัณฑ

นํ้าพริกแมศรี ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากที่สุด คือ (1) ความเหมาะสมในการใช

สัญลักษณหรือรูปภาพในส่ือแนะนําผลิตภัณฑ (2) รูปแบบส่ือแนะนํา เขาใจงาย (3) ความเหมาะสมในการใชงานโปรแกรม

ขอมูลตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน (4) ความเหมาะสมของรูปแบบวีดีโอ (5) ความถูกตองของโปรแกรม MAESRI 

จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นดานการออกแบบส่ือ พบวาระดับความพึงพอใจที่มีตอส่ือแนะนําผลิตภัณฑ

นํ้าพริกแมศรี ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากที่สุด คือ (1) มีความถูกตอง ครบถวน 

รายละเอียดชัดเจน (2) การจัดลําดับ เน้ือหาขั้นตอน อานแลวเขาใจงาย (3) มีความเหมาะสมในการจัดรูปแบบ รูปภาพ 

ตัวอักษร (4) ขอมูลมีความทันสมัยและนาสนใจ (5) รูปแบบตัวอักษรอานงายและสวยงาม (6) ส่ือแนะนําผลิตภัณฑแบบใหมมี

ความนาสนใจกวาส่ือแนะนําผลิตภัณฑแบบเกา 

จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นในภาพรวม พบวาระดับความพึงพอใจที่มีตอส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรี 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมาก คือ (1) ดานการใชงานโปรแกรม (2) ดานการ

ออกแบบส่ือแนะนําผลิตภัณฑ (3) ดานความถูกตองในการทํางานของโปรแกรม (4) ดานประสิทธิภาพตามการใชงาน 
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลประเมินคุณภาพส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรี พบวามีความคิดเห็นในระดับมาก แต

ในสวนประสิทธิภาพตามการใชงานในการแสดงวีดีโอน้ัน พบวาคะแนนเฉล่ียของประเด็นดังกลาวต่ํากวาคะแนนเฉล่ียของ

ประเด็นอ่ืน ๆ หรืออาจตองมีการนําแอปพลิเคชั่นลงใน apple store หรือ IOS ดวยเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหนักศึกษาหรือบุคคล

ทั่วไปไดใชงานของส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรี เพราะจากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใหขอมูลของผลิตภัณฑนํ้าพริก

แมศรี พบวาปจจัยที่มีผลตอการใชงานส่ือแนะนําผลิตภัณฑนํ้าพริกแมศรี คือ ใหความสําคัญดานการนําเสนอวีดีโอการ

ทําอาหารที่เขาใจงาย และนาสนใจ 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรพัฒนาการใชงานใหสามารถใชไดทั้ง android และ IOS 

 2. ควรพัฒนาใหยอ/ขยายวีดีโอได  

 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ไดสนับสนุนทุนในการทําวิจัยในโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและ

อาจารย เพื่อพัฒนานวัตกรรมเชิงสรางสรรค และผลิตภัณฑ Thailand 4.0 ป 2560  

 

9. เอกสารอางอิง 
 

Erkoyuncu, J. A., del Amo, I. F., Dalle Mura, M., Roy, R., & Dini, G. (2017). Improving efficiency of industrial 

maintenance with context aware adaptive authoring in augmented reality. CIRP Annals, 66(1), 465-

468. 

Nadh Ditcharoen, Korawat Polyiam, Panida Vangkahad, & Purim Jarujamrus. (2557). Development of 

Learning Media in Topics of Atomic Structure and Chemical Bond with Augmented Reality 

Technology. วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู, 5(1). 

Poushneh, A., & Vasquez-Parraga, A. Z. (2017). Discernible impact of augmented reality on retail 

customer's experience, satisfaction and willingness to buy. Journal of Retailing and Consumer 

Services, 34, 229-234. 

คมกฤช จิระบุตร, วิชิต นางแล, เศรษฐชัย ใจฮึก, ภานุพันธ จิตคํา, กษิรา ภิวงศกูร, ฐานปทม ไชยชมภู, et al. (2560). การ

สรางส่ือแผนที่ทองเที่ยว โดยการใชเทคโนโลยี Augmented Reality เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว อําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย. Paper presented at the การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือขายบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17. 

เพชราพรรณ เพชราเวช และ ชัชวิน นามม่ัน. (2559). การพัฒนาหนังสือสามมิติเสริมบทเรียนเรื่องระบบสุริยะ ดวยเทคโนโลยี

ออกเมนเต็ดเรียลลิตี้. Science and Technology RMUTT Journal, 6(2), 48-57. 

Pantano, E., Rese, A., & Baier, D. (2017). Enhancing the online decision-making process by using augmented 

reality: A two country comparison of youth markets. Journal of Retailing and Consumer Services, 

38, 81-95. 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

การพัฒนาระบบแจงเตอืนการเกดิอคัคีภัยผานแอปพลิเคชันไลน 

ดวยเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 
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บทคัดยอ  

  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง และ 2) ประเมินระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน       

5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห เปนขั้นตอนการกําหนดองคประกอบของระบบ ขั้นที่ 2 ขั้นการออกแบบ เปน

ขั้นตอนการออกแบบขั้นตอนการทํางานของระบบ และการออกแบบจอภาพ ขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนา เปนขั้นตอนการพัฒนา

อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิและควัน และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ขั้นที่ 4 ขั้นการทดลองใช เปนขั้นตอนการทดสอบระบบ

เพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น และขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล เปนขั้นตอนการประเมินระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยโดยผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 คน  

ผลการวิจัย พบวา 1) ระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง

ประกอบดวยสวนประกอบ 2 สวน คือ อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิและควัน และเว็บแอปพลิเคชัน และ 2) ผูเชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็นวาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยมีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 100 และมีความคิดเห็นวาสามารถนําไปใชในการแจง

เตือนการเกิดอัคคีภัยไดจริง 

 

คําสําคัญ: ระบบแจงเตือนอัคคีภัย  แอปพลิเคชันไลน  เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 
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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

สูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และเศรษฐกิจของประเทศมากมายมหาศาล สาเหตุการเกิดอัคคีภัยสวนใหญมักเกิดจากความ

ประมาทและขาดความระมัดระวัง โดยเฉพาะในที่อยูอาศัย อาคารสํานักงาน อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนยการคา โรง

มหรสพ ฯลฯ เน่ืองจากเปนสถานที่ที่มักจะมีการใชพลังงานไฟฟา พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความรอน และอ่ืน ๆ ที่เอ้ือตอ

การเกิดอัคคีภัย (กระทรวงมหาดไทย, 2556) ความรอนของไฟที่ขาดการควบคุมดูแล จะทําใหเกิดการติดตอลุกลามไปตาม

บริเวณที่มีเชื้อเพลิง เกิดการลุกไหมตอเน่ือง หากปลอยเวลาของการลุกไหมนานเกินไป จะทําใหเกิดการลุกลามมากยิ่งขึ้น 

สภาวะของไฟจะรนุแรงมากขึ้น ถาการลุกไหมมีเชื้อเพลิงหนุนหรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามาก ความรอนแรงก็จะมาก

ยิ่งขึ้น ส่ิงที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ไดแก เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุใด ๆ ที่มีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว หรือกาซที่อยูใน

ภาวะพรอมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใด ๆ หรือ จากการสันดาปเอง (คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาต,ิ 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 บานเรือนที่อยูอาศัย 

อาคารสํานักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ (กระทรวงมหาดไทย, 2559) จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบการปองกัน การ

เตรียมความพรอม และการสรางภูมิคุมกันในการจัดการสาธารณภัยของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลัก  “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ”อันประกอบดัวย ความมีเหตุผล และความพอประมาณในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันที่ดีตอ

การรูรับปรับตัวกับผลกระทบและความเปล่ียนแปลง โดยอาศัยความรูและคุณธรรมในการจัดการสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตไดอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ประกอบดวย การลดความเส่ียงจากสา

ธารณภัย ไดแก การปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพรอม (คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาต,ิ 2558) ความสําคัญในการปองกันและระงับอัคคีภัย จะชวยใหสามารถลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่อาจะ

เกิดขึ้นใหมีนอยที่สุด  (กระทรวงมหาดไทย, 2556) ระบบปองกันภัยจึงมีบทบาทสําคัญที่จะชวยลดระดับความเส่ียง ความ

รุนแรง และมูลคาความเสียหาย (ธัญญรัตน พุฒผ้ึง และคณะ, 2560) ที่เกิดจากอัคคีภัยได 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยขึ้น เพื่อเฝาระวังและลด

ความเส่ียงจากอัคคีภัย โดยใชเซ็นเซอรตรวจจับอุณหภูมิ ความชื้น และควัน เปนตัวตรวจสอบสาเหตุเบื้องตนที่อาจกอใหเกิด

อัคคีภัย แลวสงสัญญาณไปยังบอรดควบคุม และทําการแจงเตือนไปยังผูเก่ียวของผานแอปพลิเคชันไลน เพื่อจะไดทําการยับยั้ง

และไมใหไฟลุกลาม เปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (2558) ที่สนับสนุนใหมี

การศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนาที่เก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนําองคความรู และเทคโนโลยีที่

ทันสมัยมาพัฒนาและประยุกตใชเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ดวยการเสริมสรางกระบวนการและ

วิธีการเตือนภัย โดยจัดทํา เว็บเซอรวิส (Web Service) ในการนําเสนอขอมูล และโมไบลแอปพลิเคชัน (Mobile 

Application) เพื่อเปนชองทางในการใหบริการขอมูล และการแจงเตือนภัยใหแกประชาชนผานสมารทโฟน (Smart Phone)  

หรือแท็บเล็ต (Tablet) และสอดคลองกับนโยบายดานการลดความเส่ียงและปองกันอัคคีภัยที่สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบ

แจงเหตุเพลิงไหมใหมีประสิทธิภาพผานชองทางการส่ือสารที่เชื่อมโยงกับประชาชนไดงายและรวดเร็ว เชน ทางโทรศัพท 

อินเทอรเน็ต แอปพลิเคชันในสมารทโฟน วิทยุ โทรทัศน เครือขายสังคมออนไลน เปนตน เพื่อใหประชาชนมีการเตรียมพรอม

รับสถานการณไดอยางทันทวงท ี (กระทรวงมหาดไทย, 2559) 
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง  

 2.2 เพื่อประเมินระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 3.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

  3.1.1 อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทําใหเกิดการติดตอลุกลามไปตาม

บริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมตอเน่ือง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถาการลุกไหมที่มีเชื้อเพลิงหนุนเน่ือง หรือมีไอของ

เชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น (คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต,ิ 2558) 

  3.1.2 การปองกันอัคคีภัยสามารถกระทําได 2 ลักษณะ ดังน้ี (สันติสุข ธัญญาละ และประจักษ ยานะโส, 2556) 

   3.1.2.1 การปองกันอัคคีภัยวิธีพาสซีฟ (Passive) 

    1) การจัดวางผังอาคารใหปลอดภัยตออัคคีภัย คือการวางผังอาคารใหสามารถปองกันอัคคีภัยจาก

การเกิดเหตุสุดวิสัยได มีวิธีการ ไดแก เวนระยะหางจากเขตที่ดินเพื่อกันการลามของไฟตามกฎหมาย การเตรียมพื้นที่รอบ

อาคารสําหรับเขาไปดับเพลิง เปนตน  

    2) การออกแบบอาคารใหตัวอาคารมีความทนไฟ หรืออยางนอยใหมีเวลาพอสําหรับหนีไฟได 

นอกเหนือจากน้ันตองมีการออกแบบที่ทําใหการเขาดับเพลิงทําไดงาย และการอพยพคนออกจากอาคารไดสะดวก มีทางหนีไฟ

ที่ดีมีประสิทธิภาพ 

   3.1.2.2 การปองกันอัคคีภัยวิธีแอกทีฟ (Active) 

    1) ระบบสัญญาณแจงเหตุเตือนภัย เปนระบบที่บอกใหคนในอาคารทราบวา มีเหตุฉุกเฉิน จะไดมี

เวลาสําหรับการเตรียมตัวหนีไฟ หรือดับไฟได มีอุปกรณในการเตือนภัย 2 แบบ คือ อุปกรณตรวจจับเพลิงไหม (Fire 

Detector) ไดแก อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) และอุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) อีกแบบหน่ึง

คือ อุปกรณแจงเตือนดวยมือ เปนอุปกรณที่ใหผูพบเหตุเพลิงไหมทําการแจงเตือนมีทั้งแบบมือดึงและผลัก 

    2) ระบบดับเพลิงดวยนํ้า คือระบบที่มีการเก็บกักนํ้าสํารอง ที่มีแรงดันพอสมควร และเม่ือมีเหตุเพลิง

ไหมจะสามารถใชระบบดับเพลิงในการดับไฟได ระบบน้ีประกอบดวย ถังนํ้าสํารองดับเพลิง และประกอบดวย ระบบสงนํ้า

ดับเพลิง ไดแก เครื่องสูบระบบทอแนวตั้งแนวนอน หัวรับนํ้าดับเพลิง สายสงนํ้าดับเพลิง หัวกระจายนํ้าดับเพลิง นอกจากน้ียัง

มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โดยที่เครื่องอยูบนเพดานหอง จะทํางานเม่ือมีปริมาณความรอนที่สูงขึ้นจนทําใหสวนที่เปนกระเปาะ

บรรจุปรอทแตกออก แลวนํ้าดับเพลิงที่ตอทอไวก็จะกระจายลงมาดับไฟ 

    3) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เปนอุปกรณขนาดเล็ก ขางในบรรจุสารเคมีสําหรับดับเพลิงแบบตาง ๆ 

ในกรณีที่เพลิงมีขนาดเล็กสามารถใชเครื่องดับเพลิงขนาดเล็กหยุดยั้งการลุกลามของไฟ  

    4) ลิฟตสําหรับพนักงานดับเพลิงสําหรับอาคารสูง กฎหมายจะกําหนดใหมีลิฟตสําหรับพนักงาน

ดับเพลิงทํางานในกรณีไฟไหม โดยแยกจากลิฟตใชงานปกติ ซ่ึงจะทําใหการผจญเพลิงและการชวยเหลือผูประสบเหตุทําได

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

    5) ระบบควบคุมควันไฟ การสําลักควันไฟเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเหตุไฟไหมอาคารจึงตอง

มีระบบที่จะทําใหมีการชะลอการแพรของควันไฟ โดยมากจะใชการอัดอากาศลงไปในจุดที่เปนทางหนีไฟ โถงบันได และโถง

ลิฟต โดยไมใหควันไฟลามเขาไปในสวนดังกลาว เพิ่มระยะเวลาการหนีออกจากอาคาร และมีการดูดควันออกจากตัวอาคาร

ดวย เพราะฉะน้ันจึงตองมีความปลอดภัยในอาคารโดยตองใชอุปกรณตาง ๆ ในการติดตั้งดูแล เชน อุปกรณตรวจจับควัน ถา

อุปกรณติดตั้งดีและถูกตองจะชวยเพิ่มความม่ันใจใหกับผูอยูอาศัยได 
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  3.1.3 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things) เปนแนวคิดที่อธิบายความเปล่ียนแปลงของ

นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม และระบบมวลชน ที่จะทํา

ใหทุกสรรพส่ิงของทุกอยางในสภาพแวดลอมทั่วไปของมนุษย ใหสามารถส่ือสารหรือเชื่อมตอกับวัตถุหรือสรรพส่ิง ใหสามารถ

ตรวจสอบ ควบคุม ส่ังการ หรือประมวลผลในการเก็บรวบรวมและแลกเปล่ียนขอมูลตาง ๆ กันได ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

ดวยการฝงเซ็นเซอรและเชื่อมตอกับสรรพส่ิงหลากหลายชนิด ไมวาจะเปนเครื่องจักรดิจิตอล เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟา 

วัตถุส่ิงของ สัตว หรือมนุษย และการระบุตัวตนใหสามารถส่ังการควบคุมใชงานอุปกรณ เก็บรวบรวมขอมูล ส่ือสาร แลกเปล่ียน 

หรือการถายโอนขอมูล ผานเครือขายอินเทอรเน็ตได ซ่ึงแตกตางจากการส่ือสารแบบเดิมที่เปนแบบมนุษยกับมนุษย หรือ

มนุษยกับคอมพิวเตอรเทาน้ัน โดยเปนวิวัฒนาการมาจากการหลอมรวมกันของเทคโนโลยีตาง ๆ ไดแก เทคโนโลยีไรสาย 

(Wireless Technology) ไมโครเทคโนโลยี (Micro Electro-mechanical) ไมโครเซอรวิส (Microservices) และอินเทอรเน็ต 

(วิวัฒน มีสุวรรณ, 2559) 
 

 3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  3.2.1 ยุทธนา ดีเทียน และธงรบ อักษร  )2560) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ระบบแจงเตือนอัคคีภัยผานเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนที่ โดยใชอาดุยโน (Arduino) เปนตัวประมวลผล รับคามาจากเซ็นเซอรตรวจจับควันกับแกส และเปลวไฟ เม่ือ

ประมวลผลแลวระบบจะสงการแจงเตือนไปยังอุปกรณที่กําหนดไวคือ อุปกรณแจงเตือนดวยเสียง แสงไฟ และ เอสเอ็มเอส 

(SMS) โดยใชโมดูลการส่ือสารระบบจีเอสเอ็ม (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

สงขอความของเครื่องจําลองระบบปองกันและแจงเตือนเพลิงไหมจะไมสามารถสงขอความพรอมกันครั้งเดียวได  เน่ืองจาก

โปรแกรมที่ออกแบบไวจะสงขอความเอสเอ็มเอส รันคําส่ังทีละบรรทัดตอเบอร 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ขั้นตอนการพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 

ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
 

 4.1 ข้ันการวิเคราะห เปนขั้นตอนการกําหนดองคประกอบของระบบ โดยวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ดังน้ี 

  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 และควันเพื่อใชเปนเงื่อนไขสําหรับการแจงเตือนไปยังผูเก่ียวของผานแอปพลิเคชันไลน 
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 4.2  ข้ันการออกแบบ เปนขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดของสวนประกอบของระบบดังน้ี 

  4.2.1 ออกแบบกระบวนการทํางานของระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัย ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการทํางานของระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัย 
 

  4.2.2 การออกแบบจอภาพ เปนการออกแบบหนาจอสําหรับแสดงสวนประกอบของระบบแจงเตือนการเกิด

อัคคีภัย ไดแก หนาจอการเขาสูระบบ หนาจอหลักสําหรับผูใช หนาจอการแสดงผลผานโทรศัพทมือถือ เปนตน 
 

 4.3 ข้ันการพัฒนา เปนขั้นตอนการพัฒนาระบบตามที่ไดออกแบบไวในขั้นการออกแบบ ดังน้ี 

  4.3.1 พัฒนาอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควัน ผูวิจัยเลือกใชบอรดควบคุมชนิดโนดเอ็มซียูเวอรชัน 

3 เน่ืองจากเปนบอรดรุนใหมที่มีขนาดของหนวยความจํามากกวารุนกอน อีกทั้งยังมีโมดูลที่ใชในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไร

สายติดตั้งมากับบอรดทําใหใชงานไดสะดวก ใชเซ็นเซอรตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นชนิดดีเอชทีสิบเอ็ด เน่ืองจากมี

คุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงาน ใชอาดุยโนไอดีอี (Arduino IDE) เปนเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ และ

ใชเซิรฟเวอรอันโตในการเชื่อมโยงอุปกรณเขากับแพลตฟอรมอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 

  4.3.2 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยใชไมโครซอฟตวิชวลสตูดิโอคอมมิวนิตี สองพันสิบเจ็ด (Microsoft Visual 

Studio Community 2017) เปนเครื่องมือในการพัฒนา และใชภาษาซีชารป (C#) และเอเอสพีดอทเน็ต (ASP.Net) ในการ

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เน่ืองจากเปนเครื่องมือที่ มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง ใชงานไดงาย และใชจาวาสคริปต 

(JavaScript) เขามาชวยเสริมการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 4.4 ข้ันการทดลองใช เปนขั้นตอนการทดลองและทดสอบการทํางานโดยผูวิจัยและอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร C210 ที่มีขนาดประมาณ 8X12 เมตร โดยกําหนดเงื่อนไขในการแจงเตือน คือ ความชื้นไมเกิน 

80% อุณหภูมิไมเกิน 60 องศาเซลเซียส และปริมาณควันไมเกิน 300 EMF โดยมีการทดสอบ 2 สวน ดังน้ี 

  4.4.1 การทดสอบทีละสวน มีการทดสอบ ดังน้ี 

   4.4.1.1 ทดสอบอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ ควัน และความชื้น โดยทดสอบวาอุปกรณสามารถตรวจวัด

อุณหภูมิ ควัน และความชื้นไดจริงหรือไม 

   4.4.1.2 ทดสอบการสงคาจากอุปกรณตรวจวัดมายังเซิรฟเวอรอันโต เพื่อทดสอบวาคาที่ตรวจวัดไดสง

มายังเซิรฟเวอรอันโตไดถูกตองหรือไม 

   4.4.1.3 ทดสอบสวนของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อดูการทํางานของหนาเว็บทั้งหมด วาทํางานไดถูกตองและ

ครบถวนหรือไม และตรวจสอบวาอุณหภูมิที่แสดงบนหนาเว็บตรงกับอุณหภมิูที่วัดไดจากอุปกรณหรือไม  
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   4.4.1.4 ทดสอบการสงขอมูลจากเว็บไปยังเซิรฟเวอรอันโต เพื่อตรวจสอบวาสามารถสงขอมูลไปยัง 

เซิรฟเวอรอันโตไดถูกตองหรือไม 

   4.4.1.5 ทดสอบการอานคาจากเซิรฟเวอรอันโต เพื่อดูวาอุปกรณตรวจวัดสามารถอานคาที่สงจากเว็บ

มายังเซิรฟเวอรอันโตไดถูกตองหรือไม 

   4.4.1.6 ทดสอบการสงขอความแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน เพื่อทดสอบวาเม่ือกําหนดใหเงื่อนไขการ

แจงเตือนเปนจริง คือ ปริมาณอุณหภูมิ ควัน และความชื้นที่อานไดสูงกวาคาที่กําหนดจะมีการสงขอความแจงเตือนหรือไม 

และเม่ือเงื่อนไขเปนเท็จการแจงเตือนจะหยุดหรือไม 

  4.4.2 การทดสอบรวม เปนการทดสอบเม่ือนําสวนตาง ๆ มารวมเขาดวยกันเรียบรอยแลว เพื่อตรวจสอบวา

ระบบสามารถทํางานไดอยางถูกตองและสมบูรณหรือไม หากมีขอผิดพลาดจะไดทําการปรับปรุงแกไขและทําการทดสอบใหม

จนกวาระบบจะทํางานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 

 4.5 ข้ันการประเมินผล เปนขั้นตอนการนําระบบแจงเตือนอัคคีภัยที่พัฒนาขึ้นเสนอใหผูเชี่ยวชาญประเมิน โดย

ผูเชี่ยวชาญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทที่มีผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย และมีประสบการณใน

การประเมินระบบงานคอมพิวเตอร จํานวน 3 คน ประเมินประสิทธิภาพของระบบแจงเตือนอัคคีภัยที่พัฒนาขึ้น 
 

5. ผลกการวิจัย 
 

 5.1 ผลการพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเนต็ของสรรพส่ิง 

  ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของ

สรรพส่ิง ไดระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัย ประกอบดวย 2 สวนประกอบ ดังน้ี  

  5.1.1 อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควัน 

   อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควัน จะทํางานอยูตลอดเวลาโดยมีโนดเอ็มซียูเปนไมโครคอลโทล

เลอรควบคุมดีเอชทีสิบเอ็ดในการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น และสงขอมูลที่ตรวจวัดไดไปยังเซิรฟเวอรอันโต รวมถึงรับ

ขอมูลการตั้งคาการแจงเตือนที่ผูใชทําการตั้งคาบนเว็บแอปพลิเคชันผานทางเซิรฟเวอรอันโต การติดตอกับอันโตจะใชไลบรารี่

และฟงกชันที่อันโตไดพัฒนาขึ้นผานการเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสายดวยอุปกรณอีเอสพีแปดสองหกหกที่ติดตั้งมากับ 

โนดเอ็มซียู และอุปกรณน้ีจะทําหนาที่สงขอความการแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน ตัวอยางอุปกรณตรวจวัด ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควัน 
 

 เซิรฟเวอรอันโตจะทําหนาที่เปนส่ือกลางในการส่ือสารระหวางโนดเอ็มซียูกับเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น ใน

ขณะเดียวกันอันโตจะบันทึกขอมูลเก็บไว และอัพเดตขอมูลตลอดเวลา การติดตอกับโนดเอ็มซียูจะติดตอผานไลบรารีที่ทีมงาน

อันโตพัฒนาขึ้น และการติดตอกับเว็บแอปพลิเคชันจะติดตอในรูปแบบเอชทีทีพีเอพีไอ  (HTTP API) โดยจะใชเอชทีทีพีเก็ต 
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(HTTP GET) ในการดึงขอมูลไปใชในการประมวลผล และใชเอชทีทีพีเซต (HTTP SET) ในการรับขอมูลกลับมา ซ่ึงทุกครั้งจะมี

การคืนคากลับมาในรูปแบบของเจซัน (JSON)  

  5.1.2 เว็บแอปพลิเคชัน 

   เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นแบงผูใชงานออกเปนสองกลุมคือ กลุมผูดูแลระบบ และกลุมผูใชงานทั่วไป 

โดยกลุมผูดูแลระบบจะตองปอนชื่อผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูระบบ เม่ือเขาสูระบบแลวจะปรากฏหนาเว็บหลักสําหรับใชงาน 

ตัวอยางดังภาพที่ 3 หรือหนาหลักสําหรับใชงานผานโทรศัพทมือถือ ตัวอยางดังภาพที่ 4 (ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 หนาเว็บหลักสําหรับใชงาน 
 

 หนาเว็บหลักสําหรับใชงานเปนหนาเว็บสําหรับแสดงอุณหภูมิ ควัน และความชื้นทีด่ึงขอมูลมาจากอันโต ผูดูแลระบบ

สามารถกําหนดเวลา อุณหภูมิ ปริมาณควัน กําหนดการเปดหรือปดการแจงเตือน สามารถเลือกโทรหมายเลขฉุกเฉินไปยัง

สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ และหนวยกูภัยที่กําหนดไวได และสงขอมูลไปยังอันโตเพื่อใหอุปกรณรับขอมูลน้ีไปใชในการ

ตรวจสอบและสงการแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน สวนกลุมผูใชงานทั่วไปสามารถดูอุณหภูมิ ควัน ความชื้น และไดรับ

ขอความแจงเตือนกรณีที่ปริมาณอุณหภูมิ ควัน และความชื้นที่อานไดสูงกวาคาที่กําหนด ตัวอยางดังภาพที่ 4 (ข)  
  

                                                                          

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ก)                                            (ข) 

ภาพที่ 4 การแสดงผลผานโทรศัพทมือถือ 
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 5.2 ผลการประเมินระบบแจงเตอืนการเกดิอคัคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอนิเทอรเนต็ของสรรพส่ิง 

  ผลการประเมินระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัย 

รายละเอียดการประเมิน 
จํานวนผูเช่ียวชาญ รอยละของผูเช่ียวชาญ 

ที่ประเมินทํางานไดถูกตอง ทํางานไดถูกตอง ทํางานไมได 

1. การตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควัน 3 - 100 

2. อุปกรณตรวจวัดและสงขอมูลไปยังอันโต 3 - 100 

3. อุปกรณตรวจวัดรับขอมูลจากอันโต 3 - 100 

4. เว็ปแอปพลิเคชันรับขอมูลจากอันโต 3 - 100 

5. เว็ปแอปพลิเคชันสงขอมูลไปยังอันโต 3 - 100 

6. การตรวจสอบเงื่อนไขและการสงขอความแจง

เตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน 

3 - 100 

7. การเขาสูระบบภายในเว็ปแอปพลิเคชัน 3 - 100 

8. การตั้งคาแจงเตือนบนเว็ปแอปพลิเคชัน 3 - 100 

การทํางานโดยรวม 100 
 

 จากตารางที่ 1 ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน คิดเปนรอยละ 100 ใหการยอมรับระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยวาสามารถ

ทํางานไดจริง 
 

6. สรุปผลการวิจัย  
 

 ผลการพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง พบวา 

อุปกรณสามารถตรวจวัดอุณหภูมิ ควัน และความชื้นไดถูกตองแมนยํา การรับสงขอมูลกับอันโตสามารถรับและสงขอมูล

ระหวางกันไดตลอดเวลา และการสงขอความแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลนเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด  

 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ผูใชสามารถเขาสูระบบ ตั้งคาและเรียกดูอุณหภูมิ ควัน และความชื้นได และการ

ดําเนินงานในสวนของเซิรฟเวอรอันโตสามารถส่ือสารขอมูลไดอยางรวดเร็ว ไมติดขัดแตอยางใด การทํางานในภาพรวมของ

ระบบ สวนประกอบตาง ๆ สามารถทํางานรวมกันไดอยางดี การสงขอมูลระหวางกันไมพบขอผิดพลาดใด ๆ 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 7.1 ผลการพัฒนาระบบแจงเตือนการเกิดอัคคีภัยผานแอปพลิเคชันไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 

พบวา ระบบสามารถตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และควันไดอยางถูกตองแมนยํา  โดยใชโนดเอ็มซียูเปนไมโครคอลโทลเลอร 

ควบคุมดีเอชทีสิบเอ็ดในการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น และสงขอมูลที่ตรวจวัดไดไปยังเซิรฟเวอรอันโต ระบบสามารถรับ

ขอมูลการตั้งคาการแจงเตือนที่ผูใชกําหนดคาบนเว็บแอปพลิเคชันผานทางเซิรฟเวอรอันโต โดยการติดตอกับอันโตจะใช

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

กับอันโตสามารถรับสงขอมูลไดถูกตองรวดเร็ว การตรวจสอบเงื่อนไขและการสงขอความแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน

ทํางานไดจริง สอดคลองกับ ยุทธนา ดีเทียน และธงรบ อักษร (2560) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ระบบแจงเตือนอัคคีภัยผานเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนที่ โดยใชอาดุยโนเปนตัวประมวลผล รับคามาจากเซ็นเซอรตรวจจับควันกับแกส และเปลวไฟ เมื่อประมวลผล

แลวระบบจะสงการแจงเตือนไปยังอุปกรณที่กําหนดไว คือ อุปกรณแจงเตือนดวยเสียง แสงไฟ และเอสเอ็มเอส โดยใชโมดูล

การส่ือสารระบบจีเอสเอ็มดวยฟงกชันเอสเอ็มเอส พบวา ระบบแจงเตือนอัคคีภัยสามารถแจงเตือนผูอยูอาศัยไดแมผูอยูอาศัย

จะไมไดอยูในที่เกิดเหตุ สามารถชวยเพิ่มการดูแลและเฝาระวังอัคคีภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

8. ขอเสนอแนะ  
 

 ระบบแจงเตือนอัคคีภัยสามารถนําไปยุกตใชสําหรับการตรวจสอบการเกิดอัคคีภัยภายในบาน โรงงานอุตสาหกรรม 

และสถานที่ตาง ๆ และสามารถนําไปใชติดตามอุณหภูมิและควันในระบบฟารมอัจฉริยะ หรือนําไปใชในระบบตาง ๆ ที่

จําเปนตองมีการตรวจวัดอุณหภูมิและควันอยูตลอดเวลา 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงควิจัยเพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาค

ตะวันตก 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก 

ไดแบงขอมูลสถานที่ทองเที่ยวที่เปนที่นิยมในภูมิภาคตะวันตกมีทัง้หมด 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุร ี

และประจวบคีรีขันธ โดยแยกตามประเภทมีทั้งหมด 13 ประเภท ไดแก ระบบนิเวศ ประวัติศาสตร ธรรมชาติ นันทนาการ นํ้าพุรอน 

วัฒนธรรม หาด นํ้าตก ถ้ํา เกาะ แกง อาหาร และที่พัก โดยจากการสํารวจสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมใน 5 จังหวัดน้ีมีสถานที่

ยอดนิยมรวมทั้งส้ิน 539 แหง แยกเปนจังหวัดตาก 99 แหง จังหวัดกาญจนบุรี 115 แหง จังหวัดราชบุรี 123 แหง จังหวัด

เพชรบุรี 93 แหง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 109 แหง ในขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมระบบจะถูกพัฒนาขึ้น โดยใช

โปรแกรม EditPlus ดวยภาษา PHP HTML ระบบการจัดการฐานขอมูลดวย MYSQL รวมกับ Google map API เพื่ออํานวย

ความสะดวกใหกับผูที่สนใจหรือผูที่เขามาใชงานระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภมิูภาคตะวันตก 

ผลการวัดประสิทธิภาพของระบบดวยการวัดความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยว

ยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก จากผูใชจํานวน 25 คน พบวา ความพึงพอใจในการใชงานตอระบบอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย

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 เพราะเน่ืองจาก

จะเปนการสรางรายไดของการคาประเภทบริการแลวยังทําใหเกิดธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอีกมากมาย เชน โรงแรม ที่พัก รานอาหาร 

ของที่ระลึก เปนตน ซ่ึงการทองเที่ยวน้ันไมไดหมายถึงเฉพาะเพียงการเดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจ หรือเพื่อความสนุกสนาน

เทาน้ัน แตการเดินทางเพื่อเปนการศึกษาหาความรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอมหรือพิพิธภัณฑประวัติศาสตรก็นับวาเปนการทองเที่ยว

ทั้งส้ิน ฉะน้ันปรากฏการณเก่ียวกับการทองเที่ยวในปจจุบันจึงเปนปจจัยใหญที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยูเรื่อย ๆ ถือวาเปนธุรกิจ

ที่สําคัญที่สุดในโลก ซ่ึงนักทองเที่ยวในปจจุบันนิยมวางแผนการเดินทางลวงหนาโดยการคนหาขอมูลการทองเที่ยวและการเดิน

ทางผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและสามารถชวยในการวางแผนการเดินทาง เชน ขอมูล

รายละเอียดสถานที่ทองเที่ยวพอสังเขป การเดินทาง กิจกรรมการทองเที่ยว โรงแรม ที่พัก และรานอาหารใกลเคียง เปนตน 

เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจและความสะดวกในการเดินทางอีกทั้งยังชวยในการเดินทางสามารถใชเวลาไปกับการทองเที่ยวได

อยางคุมคาที่สุดประหยัดเวลา 

ภูมิภาคตะวันตกประกอบดวย 5 จังหวัด ไดแก จังหวัด ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ซ่ึงเปน

ภูมิภาคที่มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายมาก โดยสามารถแยกประเภทไดทั้งหมด 13 ประเภท ไดแก ระบบนิเวศ ประวัติศาสตร 

ธรรมชาติ นันทนาการ นํ้าพุรอน วัฒนธรรม หาด นํ้าตก ถ้ํา เกาะ แกง อาหาร และที่พัก โดยจากการสํารวจสถานที่ทองเที่ยว

ยอดนิยมใน 5 จังหวัดน้ีมีสถานที่ยอดนิยมรวมทั้งส้ิน 539 แหง แยกเปนจังหวัดตาก 99 แหง จังหวัดกาญจนบุร ี 115 แหง 

จังหวัดราชบุรี 123 แหง จังหวัดเพชรบุรี 93 แหง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 109 แหง ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวไดมีการรวบรวม

ขอมูลของเว็บไซตไวเพียงบางสวนเทาน้ัน และยังไมมีเว็บไซตไหนที่ทําการรวมรวมขอมูลและแบงประเภทขอมูลของภูมิภาค

ตะวันตกไวที่เดียวกัน 

ดังน้ันระบบแนะนําสถานที่ทองเที่ยวจึงเปนเปาหมายของแหลงขอมูลที่สําคัญสําหรับนักทองเที่ยว ผูจัดทําจึงได

นําเสนอการสรางระบบสําหรับจัดเก็บขอมูลสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายประเภทที่นาสนใจในภูมิภาคตะวันตกน้ีเพื่อเปน

ประโยชนในการเผยแพรสถานที่ที่นาสนใจตาง ๆ ใหเปนที่รูจักสําหรับนักทองเที่ยวที่ไมเคยรูจักสถานที่ตาง ๆในภูมิภาค

ตะวันตกน้ีและพัฒนารูปแบบเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมตามความตองการของผูใช

โดยใหมีการแยกประเภทขอมูลของสถานที่เที่ยวใหดูเปนระเบียบเรียบรอยเพื่อที่จะไดเปนประโยชนในการใชงานงายขึ้นเพื่อ

เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วสําหรับนักทองเที่ยวหรือผูที่สนใจไดเขามาใชงานระบบ 

 

2. วัตถุประสงค 

 

2.1 เพื่อออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก  

2.2 เพื่อศึกษาความพอใจในการใชงานระบบระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาค

ตะวันตก  

 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ณรงค พลีรักษ [1] ไดศึกษาเก่ียวกับการจัดการการทองเที่ยวชุมชนในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก: ชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี และตราด มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําฐานขอมูลแหลงทองเที่ยวชุมชน สํารวจพฤติกรรมของ นักทองเที ่ยวเก่ียวกับการ

ทองเที่ยวชุมชน และจัดทํา Web Map Services เพื่อเผยแพรขอมูลการ ทองเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
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ตราด โดยการประยุกตระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) และระบบกําหนดตําแหนง

บนโลก จากการสํารวจพบวาใน 4 จังหวัดมีแหลงทองเที่ยวชุมชนรวมทั้งส้ิน 132 แหง จําแนกเปนจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 

และตราด เทากับ 57, 28, 25 และ 22 แหง ตามลําดับ จากการประเมินความเปนไปไดในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนของ

แตละจังหวัด มีแหลง ทองเที่ยวชุมชนทั้งส้ิน 25 แหงที่มีคะแนนนอยกวา 18 คะแนน อยูในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ 

ตราด เทากับ 17, 2, 1 และ 5 แหง ตามลําดับ สวนแหลงทองเที่ยวชุมชนที่มีคาคะแนนสูงที่สุด ไดแก นํ้าตก ชันตาเถร อําเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เทากับ 32 คะแนน รองลงมา คือ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบ เอ้ือง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เทากับ 

31 คะแนน และวัดญาณสังวรารามวรวิหาร อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และวัดเขาแกว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

เทากับ 30 คะแนน 

ชาญณรงค แกวกระจาง [2] ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ มี

จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ใหมีคุณภาพอยูในเกณฑดีขึ้นไป และเพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของผูเขาชมเว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 

ผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 6 ทาน และผูเขาชมเว็บไซตที่ทําแบบทดสอบถามความพึงพอใจออนไลนจนเสร็จสมบูรณจํานวน 35 คน 

โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากกการวิเคราะหขอมูล

พบวา เว็บไซตประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่มีคุณภาพจากการประเมินของผูเชียวชาญ ดานเน้ือหาโดยรวมอยูใน

ระดับดีมาก และดานส่ือโดยรวมอยูในระดับดี 

จิรพรรณ เล่ียนพานิช [3] ไดศึกษาเก่ียวกับเว็บไซตบริการขอมูลการทองเที่ยวอําเภอขนอม โดยการพัฒนาเว็บไซต

บริการขอมูลการทองเที่ยวอําเภอขนอมเปน เว็บไซตที่จัดทําขึ้น เพื่อใหบริการขอมูลสถานที่ทองเที่ยว สถานที่พัก รานอาหาร 

สถานที่ราชการ รวมถึงแผนที่การ เดินทางในการเลือกใชเสนทางที่เหมาะสม มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาเว็บไซตบริการขอมูล

การทองเที่ยวอําเภอขนอม ซ่ึงเปนทางเลือกอีกชองทางหน่ึงในการเพิ่มความสะดวกให นักทองเที่ยวที่ตองการขอมูลการ

ทองเที่ยวของอําเภอขนอม ซ่ึงในสวนของผูใชงานระบบ สามารถดูรายละเอียดสถานที่ ทองเที่ยวได สามารถคนหาเสนทางจาก

แผนที่โดยกําหนด ขอมูลการคนหาได จากจุดเริ่มตนการเดินทางและจุดหมาย ปลายทาง ในขณะเดียวกันเว็บไซตที่จัดทําขึ้นยัง

มีประโยชน ตอวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมีเว็บไซต บริการขอมูลการทองเที่ยวอําเภอขนอมแบบครบวงจร

และ นักทองเที่ยวสามารถเลือกเสนทางการเดินทางจากเว็บไซต บริการขอมูลการทองเที่ยวอําเภอขนอมไดนอกจากน้ียังเปน 

การสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศดวย 

 วิวัฑฒน สมตน [4] ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธ พิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธ พิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชเว็บไซตประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ ภูมิปญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก กลุมผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 6 คน นิสิต บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผูสนใจที่เขาชมเว็บไซต ระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2557 จํานวน 135 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินคุณภาพเว็บไซตประชาสัมพันธ พิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย และแบบ

ประเมินความพึงพอใจเว็บไซตประชาสัมพันธพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย ผลการวิจัย พบวา การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธ 

พิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และจาก

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดีมาก และผูใชมีความพึงพอใจตอเว็บไซตประชาสัมพันธอยูในระดับดีมาก 

ชัยวัฒน สมศรี [5] ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเว็บไซตเพื่อเพิ่มชองทางการตลาดของผูประกอบการ โรงแรมรมไม

กรีนพารค อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของผูประกอบการ เจาหนาที่ธุรการ 

ผูใชบริการ หองพัก นักทองเที่ยวในการใชเว็บไซตเพื่อเพิ่มชองทางการตลาด และพัฒนาเว็บไซตเพื่อเพิ่มชองทางการตลาด 

ของผูประกอบการ โรงแรมรมไมกรีนพารค อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง กลุมตัวอยาง คือ เจาของสถานประกอบการ โรงแรม

รมไมกรีนพารค เจาหนาที่ธุรการ ผูใชบริการหองพัก นักทองเที่ยวและผูเชี่ยวชาญการประเมินระบบ เปนการวิจัยเชิงพัฒนา 
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โดยมีเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม รวมถึงระบบจัดการฐานขอมูล MySQL และใช โปรแกรม PHP เปนเครื่องมือที่ใชในการ

พัฒนาระบบ ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาเว็บไซตน้ีเปนไปตามความตองการของผูประกอบการ เจาหนาที่ธุรการ ผูใชบริการ

หองพักหรือนักทองเที่ยวและผูเชี่ยวชาญการประเมินระบบ สามารถเพิ่มชองทางการตลาดที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซตและ

เฟสบุค สงผลใหสวนแบงทางการตลาดของผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  

 

ผูวิจัยไดนําเอาหลักการแนวคิดของทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) มา

ใชเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีวิธีดําเนินการดังน้ี 

1. เขาใจปญหา (Problem Recognition) ผูวิจัยไดเริ่มจากการศึกษาความตองการและปญหาของระบบเดิม จากน้ัน

ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลปญหาตาง ๆที่เกิดขึ้น กําหนดขอบเขต กลุมประชากรกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษา และได

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  

2. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ขั้นตอนน้ีเปนการกําหนดปญหาที่จะเกิดขึ้นระหวางการพัฒนาระบบ

และการแกไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเปนไปไดหรือไมโดยเสียคาใชจายและ เวลานอยที่สุด และไดผลเปนที่นาพอใจหรือไม  

3. วิเคราะห (Analysis) เขาสูการวิเคราะหระบบ การวิเคราะหระบบเริ่มตั้งแตการศึกษาระบบการทํางานของ

หนวยงานน้ัน ในกรณีน้ีจะเปนการออกแบบระบบใหมโดยที่ไมทราบวาระบบเดิมทํางานอยางไร จึงตองทําการเก็บที่มีอยู ไดแก 

ศึกษาเอกสารที่มีอยู ตรวจสอบวิธีการทํางานในปจจุบัน สัมภาษณผูใชและผูจัดการที่มีสวนเก่ียวของกับระบบ เอกสารที่มีอยู

ไดแก คูมือการใชงาน แผนผังใชงานขององคกร รายงานตาง ๆ ที่หมุนเวียนในระบบ  

4. ออกแบบ (Design) เม่ือไดขอมูลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 3 แลว ขั้นตอนน้ีจะเปนการออกแบบระบบ ซ่ึงผลลัพธ

ที่ไดในขั้นตอนน้ี คือ DFD และ ER-Diagram พจนานุกรมฐานขอมูล 

5. สรางหรือพัฒนาระบบ (Construction) ระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอน กรณีศึกษา: 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมถูกพัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรม EditPlus, PHP, HTML เพื่อใชงานรวมกับ

ระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL 

6. การปรับเปล่ียน (Conversion) เปนขั้นตอนของการติดตั้งและใชงานระบบหากระบบมีขอผิดพลาดตองดําเนินการ

แกไขปรับปรุงใหถูกตองตามความตองการทันท ี

7. บํารุงรักษา (Maintenance) เม่ือทําการติดตั้งโปรแกรมไปแลวยังมีความจําเปนตองดูแลระบบ ปองกันกรณีมี

ขอผิดพลาดเกิดขึ้น 

 

5. ผลการดําเนินงาน  

 

 5.1 ผลการออกแบบระบบ  

 ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบสามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 
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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 ดังแสดงไดจากรูปที ่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  

การประเมินประสิทธิภาพของระบบจะทําโดยการวิเคราะหหาคาสถิติคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และทําการแปลความหมาย คาสถิติ เพื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยผูใชงานจํานวน 25 คน ดัง

แสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ  

 
 

ผลการประเมินประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ 1) การนําเขาสูระบบคาเฉล่ียอยูที่ 4.67 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.577 ประสิทธิภาพอยูในระดับ มากที่สุด 2) การประเมินผลหนวยประมวลผล คาเฉล่ียอยูที่ 3.67 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.577 ประสิทธิภาพอยูในระดับ มาก 3) การแสดงผลลัพธคาเฉล่ียอยูที่ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.577 

ประสิทธิภาพอยูในระดับ มาก 4) การประเมินผลการจัดเก็บขอมูลคาเฉล่ียอยูที่ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.577 

ประสิทธิภาพอยูในระดับ มาก 5) การประเมินผลขั้นตอนการทํางาน คาเฉล่ียอยูที่ 4.00 ประสิทธิภาพอยูในระดับ 1.00 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 มาก จากผลการประเมินแสดงวา ประสิทธิภาพของระบบมีคุณภาพอยูใน

ระดับมาก 

 

6. สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปผลการดําเนินงาน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก สามารถสรุปผลการ

ดําเนินงานไดดังตอไปน้ี 

6.1.1 สามารถเพิ่ม ลบ แกไข คนหารายละเอียดขอมูลไดอยางถูกตอง 

6.1.2 สามารถทําใหเว็บไซตใชงานไดอยางงาย เจาะจง รวดเร็ว อํานวยความสะดวก ไมซับซอน เปนปจจุบันใหมาก

ที่สุด และมีประสิทธิภาพในการใชงาน  

6.1.3 ผลการวัดประสิทธิภาพของระบบดวยการวัดความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับแนะนํา

สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคตะวันตก โดยใชแบบสอบถามพบวา ความพึงพอใจในการใชงานตอระบบอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 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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บทคัดยอ  

 

ระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอน กรณีศึกษา: สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดูแลนักศึกษาที่ออกฝกสอน ซ่ึงแตละปการศึกษามีนักศึกษา

จะตองออกฝกประสบการณวิชาชีพตามโรงเรียนเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดขอมูลจํานวนตามมาดวยเชนกัน เชน ขอมูลการจัดหา

และติดตอโรงเรียนที่ใชเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู ขอมูลการจัดนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพครูตามโรงเรียน

ที่กําหนด ขอมูลอาจารยนิเทศก ขอมูลอาจารยพี่เล้ียง เปนตน ดังน้ัน ระบบน้ีจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการจัดเก็บขอมูลที่จะกอใหเกิด

ความสะดวกและการทํางานที่มีระบบ และระเบียบมากขึ้น ระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอน กรณีศึกษา: 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถูกพัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรม EditPlus PHP และHTML เพื่อใชงาน

รวมกับระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL ผลการวัดประสิทธิภาพของระบบดวยการวัดความพึงพอใจในการใชงานระบบ

สารสนเทศสาหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอน โดยใชแบบสอบถาม พบวา ความพึงพอใจในการใชงานตอระบบอยูในระดับดี 

โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 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 

ดังน้ันการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานตาง ๆ จึงเปนไปอยางกวางขวางไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

การศึกษา ซ่ึงทําใหเกิดประโยชนอยางมากมายมหาศาล การประกอบวิชาชีพครูเปนวิชาชีพที่มีความตองการที่จะนําเทคโลยี

สารสนเทศเขามาชวยในการทํางานเชนกัน เน่ืองจากจะตองมีการฝกอบรมอยางดี การฝกประสบการณวิชาชีพทางดานการ

สอนถือไดวาเปนการฝกอบรมในวิชาชีพครูที่ มีความสําคัญอยางยิ่ง ทั้ง น้ีก็เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรู  ทักษะ 

ความสามารถ ที่ไดรับการฝกฝนตลอดหลักสูตร นําไปประยุกตใชในการฝกปฏิบัติทักษะการสอน ตลอดทั้งไดมีโอกาสในการ

เรียนรูสภาพความเปนจริงของการเรียนการสอนในสถานศึกษาในระดับตาง ๆ ซ่ึงการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปชวย

บริหารจัดการงานจะสามารถทําใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สาขาวิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนสาขาที่มีปญาหาในการบริหารจัดการงานบริการ

ของสายงานเรื่องการออกนิเทศกนักศึกษา เน่ืองจากมีจํานวนนักศึกษาเปนจํานวนมากและการเก็บขอมูลมีการเก็บในรูปแบบ

เอกสารซ่ึงเกิดความยุงยากในการทํางานมากตามมาเชนกัน  เชน ขอมูลการจัดหาและติดตอโรงเรียนที่ใชเปนหนวยฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ขอมูลการจัดนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพครูตามโรงเรียนที่กําหนด ขอมูลอาจารยนิเทศก 

ขอมูลอาจารยพี่เล้ียง เปนตน ดังน้ันเม่ือตองการคนหาหรือตรวจสอบขอมูลจึงทําใหเกิดความไมสะดวกในการคนหาขอมูล 

รวมถึงเกิดความลาชาในการทํางานเกิดขึ้น 

ดังน้ัน ในวิจัยครั้ง น้ีจึงไดนําเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอน 

กรณีศึกษา: สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มุงพัฒนา

ระบบงานเดิมที่มีการจัดเก็บขอมูลจํานวนมากและไมเปนระบบ สามารถจัดเก็บขอมูลที่เก่ียวกับนิสิตนักศึกษาฝกสอน และ

ระบบยังสามารถ เพิ่ม ลบ แกไข และบันทึกขอมูลตาง ๆ อีกทั้งยังเรียกดูขอมูลที่เก่ียวกับการจัดฝกประสบการณวิชาชีพครูและ

นําขอมูลออกมาใชไดผานทางเว็บไซต โดยระบบจะถูกพัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรม EditPlus  PHP และHTML เพื่อใชงาน

รวมกับระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL 

 

2. วัตถุประสงค 

 

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

3.1 ระบบงานเดิม 

การเก็บขอมูลแบบระบบเดิมน้ัน เม่ือนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพตามโรงเรียนที่กำหนดจะตองมีการจัดเก็บ

ขอมูล เชน ขอมูลการจัดหาและติดตอโรงเรียนที่ ใชเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู ขอมูลนักศึกษาที่ออกฝก

ประสบการณวิชาชีพครูแตละภาคเรียน ขอมูลอาจารยนิเทศก ขอมูลอาจารยพี่เล้ียง ที่เก็บในรูปแบบของกระดาษเปนหลักทํา

ใหมีการเก็บขอมูลเปนจํานวนมาก ซ่ึงเวลาคนหาทําไดลําบาก การออกรายงานทําไดลําบาก 
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3.2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 1) ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

1.1) ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS)  

 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอรที่จัดเก็บขอมูล และประมวลผลเปนสารสนเทศ และระบบ

สารสนเทศเปนระบบที่ตองอาศัยฐานขอมูล ซ่ึงมีรูปแบบเฉพาะเจาะจงเปนกลุมของสวนประกอบพื้นฐานที่ทํางานเก่ียวของกัน

ในการเก็บ (นําเขา), จัดการ (ประมวลผล) และเผยแพร(แสดงผล) ขอมูลและสารสนเทศและสนับสนุนกลไกลของผลสะทอน

กลับ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรน้ัน ๆ 

สวนประกอบของระบบสารสนเทศ 

 1. สวนที่นําเขา (Inputs) ไดแก การรวบรวมและการจัดเตรียมขอมูลดิบ สวนที่นําเขาน้ีสามารถมีได

หลายรูปแบบขึ้นอยูกับสวนแสดงผลที่ตองการ สวนที่นําเขาน้ีอาจเปนขบวนการที่ทําดวยตัวเองหรือเปนแบบอัตโนมัติก็ได  

2. การประมวลผล (Processing) เก่ียวของกับการเปล่ียนและการแปลงขอมูลใหอยูในรูปของสวน

แสดงผลที่มีประโยชน ตัวอยางของการประมวลผล ไดแก การคํานวณ การเปรียบเทียบ การเลือกทางเลือกในการปฏิบัติงาน

และการเก็บขอมูลไวใชในอนาคต โดยการประมวลผลสามารถทําไดดวยตนเองหรือสามารถใชคอมพิวเตอรเขามาชวยก็ได  

3. สวนที่แสดงผล (Outputs) เก่ียวของกับการผลิตสารสนเทศที่มีประโยชน มักจะอยูในรูปของเอกสาร 

หรือรายงานที่นําเสนอผูบริหารและสารสนเทศที่ถูกผลิตออกมาใหกับกลุมอ่ืน ๆ โดยสวนแสดงผลของระบบหน่ึงอาจใชเปนสวน

ที่นําเขาเพื่อควบคุมระบบหรืออุปกรณอ่ืน ๆ ก็ได 

4. ผลสะทอนกลับ (Feedback) คือ สวนแสดงผลที่ใชในการทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอสวนที่นําเขา

หรือสวนประมวลผล เชน ความผิดพลาดหรือปญหาที่เกิดขึ้น อาจจําเปนตองแกไขขอมูลนําเขาหรือทําการเปลี่ยนแปลงการ

ประมวลผลเพื่อใหไดสวนแสดงผลที่ถูกตอง 

 1.2) Google Maps API   

 API ยอมาจาก Application Programming Interface คือ ชองทางการเชื่อมตอ ชองทางหน่ึงที่จะเชื่อมตอกับ

เว็บไซตผูใหบริการ API จากที่อ่ืน เปนตัวกลางที่ทําใหโปรแกรมประยุกตเชื่อมตอกับโปรแกรมประยุกตอ่ืน หรือเชื่อมการ

ทํางานเขากับระบบปฏิบัติการ สําหรับ Google Map API คือบริการของ Google รูปแบบหน่ึงที่ถูกออกแบบมาสําหรับการ

เรียกใชงาน Google Map ทั้งแบบแผนที่เสนทางถนน และภาพถายจากดาวเทียมผานทางเว็บไซตในรูปแบบของจาวาสคริปต 

ซ่ึงเปนบริการฟรี ที่สามารถนําแผนที่กูเก้ิลมาพัฒนา ดัดแปลงใชงานไดหลายรูปแบบ ชวยใหนักพัฒนาระบบสามารถพัฒนา

โปรแกรมเพื่อแทรก แผนที่กูเก้ิลเขาไปเปนองคประกอบสวนหน่ึงในเว็บเพจที่ตองการไดโดยเขียนเปนรหัสเอชทีเอ็มแอล และ

จาวาสคริปต  โดยในระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย จังหวัดนครปฐม จะนําสวนของ Google Maps API 

มาใชในการเก็บขอมูลแปลงเกษตรปลอดภัยและแปลงเกษตรอินทรีย ภายในจังหวัดนครปฐม 

 

2) งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ฉวีวรรณ สุวรรณาภาและคณะ [1] ไดศึกษาเก่ียวกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนิสิตมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการของการฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อศึกษาวิธีการฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อศึกษาการฝกสอนของ

นิสิต คณะครุศาสตร ชั้นปที่ ๕ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร และเพื่อศึกษาผลการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร  

วาสนา สังขพุม และ ณมน จีรังสุวรรณ [2] ไดทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูสําหรับนักศึกษาครูคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทําการทดลองกับ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 
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นักศึกษาครูชั้นปที่ 5 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการสอน 1 จํานวน 247 คน และ

อาจารยนิเทศก จํานวน 31 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ระบบสารสนเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูฯ ประกอบดวย 6 

องคประกอบ คือ การวิเคราะห การวางแผนหรือการกําหนดวัตถุประสงคการออกแบบ การพัฒนา การนําไปใชและการ

ประเมินผล การเผยแพรและการบํารุงรักษา 2) แบบจําลองระบบสารสนเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครู มีประสิทธิภาพ 

และคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด 3) การประเมินระบบสารสนเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครู ประกอบดวย 3.1) การ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครูสวนใหญผานเกณฑรอยละ 90 จ านวน 236 คน คิดเปนรอยละ 95.55 โดยการ

ประเมินผลตามสภาพจริงจากแบบประเมินดานคุณลักษณะและการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติงานในหนาที่ครู ดาน

สมรรถภาพการสอน ดานแฟมสะสมผลงาน และดานการวิจัยปฏิบัติงานในชั้นเรียน 3.2) ความพึงพอใจของนักศึกษาครู และ

อาจารยนิเทศกที่มีตอการใชงานระบบสารสนเทศประสบการณวิชาชีพครูฯอยูในระดับมาก และ 4) ผูทรงคุณวุฒิประเมินเพื่อ

รับรองระบบสารสนเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูฯมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด สถาบันผลิตครูสามารถนําระบบ

สารสนเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูฯไปใชรวมกับกระบวนการนิเทศซ่ึงการออกแบบสอดคลองกับมาตรฐานการผลิตครู

ของคุรุสภา   

สังเวียน สฤษดิกุล [3] ไดศึกษาเก่ียวกับเรื่องบทบาทของอาจารยนิเทศกตามความคิดเห็นของอาจารยนิเทศก 

อาจารยพี่เล้ียงและนักศึกษาฝกสอน วัตถุประสงคของการวิจัย1.เพื่อสํารวจสถานะภาพของอาจารยนิเทศกของมหาวิทยาลัย 

อาจารยพี่เล้ียง เก่ียวกับเพศ อายุ คุณวุฒิ และประสบการณในการเปนอาจารยนิเทศก และเปนอาจารยพี่เล้ียง 2.เพื่อสํารวจ

นักศึกษาฝกสอนเก่ียวกับ เพศ อายุ ชั้นจบมากอนเขาศึกษาในคณะศึกษาศาสตรรามคาแหง และวิชาเอกการสอนที่กาลังศึกษา

อยู 3.เพื่อศึกษาความเห็นของอาจารยนิเทศก อาจารยพี่เล้ียง และนักศึกษาฝกสอนเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ ที่อาจารยของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดปฏิบัติอยู 4.เปรียบเทียบความคิดเห็นที่สํารวจมาไดจาก อาจารยนิเทศก อาจารยพ ี่เล้ียง และ

นักศึกษาฝกสอนที่มีความคิดเห็นตอบทบาทหนาที่ ที่อาจารยนิเทศกไดปฏิบัติอยู  

ตรีชฎา แกวบํารุง [4] ไดศึกษาเก่ียวกับเรื่องระบบระบุตําแหนงและนาเสนอเสนทางรถไฟฟาบีทีเอส โดย Google 

Maps API วัตถุประสงคจัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นที่สามารถระบุตําแหนงปจจุบันของผูใชงาน และแสดงเสนทางไป

ยังสถานีรถไฟฟาบีทีเอสที่ใกลที่สุด โดยสามารถระบุพิกัดเริ่มตนของผูใชงานดวยการอนุญาตใหเว็บแอปพลิเคชั่นระบุตําแหนง

ของเครื่องผูใชงานและสามารถบันทึกตําแหนงพิกัดเริ่มตนดวยคา ส่ัง Check-in ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นน้ีจะอาศัยการ

ดึงพิกัดละติจูดและลองติจูดจาก Google Maps API การพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่นใชงานผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมคือ PHP รวมกับระบบจัดการฐานขอมูล My SQL V.5.0.51 และใช Apache 

V.2.5.10 ทําหนาที่เปนเว็บเซิรฟเวอร 

วิษณุ อ่ิมอารมณ [5] ไดศึกษาเก่ียวกับเรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อการสืบคนขอมูลโรงงานโดยใช Google 

map วัตถุประสงคจัดทําขึ้นเพื่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสืบคนขอมูลโรงงาน โดยใช Google Map งานวิจัยน้ีไดนํา

ทฤษฎีของฟซซ่ีเซตเขามาชวยในการคนหาขอมูล ทําใหระบบมีความสามารถในการคนหาขอมูลโรงงานไดดียิ่งขึ้ น และ

นอกจากจะไดขอมูลออกมาในรูปแบบขอมูลเชิงบรรยายแลวน้ัน ยังมีการแสดงออกมาในรูปแบบของแผนที่ดวย ทําใหเรา

สามารถมองภาพในการคนหาไดชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยระบบพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น และทําการวัดความ

พึงพอใจในการใชระบบ จากผูใชงาน ผลการทดสอบพบวาการนําทฤษฎีของฟซซ่ีเซตมาใชงานทําใหระบบสามารถแสดงผล

ขอมูลที่ผูใชทําการคนหาไดตรงตามความตองการของผูใชโดยจะแสดงรายชื่อโรงงานที่มีขนาดอยูในชวงที่ผูใชคนหา และแสดง

โรงงานที่มีขนาดใกลเคียงออกมาดวย ซ่ึงเม่ือเทียบกับวิธีการคนหาแบบที่ไมใชเทคนิคของฟซซ่ีที่จะแสดงเฉพาะโรงงานที่ตรง

กับ ขนาดที่คนหาเทาน้ันทําใหขอมูลบางสวนที่อาจจะตรงกับความตองการของผูใช ไมถูกแสดงออกมาดวยทําใหผูใชไมไดรับ

ขอมูลที่ตรงตามความตองการอยางครบถวน ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 

และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 
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4. ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดนําเอาหลักการแนวคิดของทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 

Cycle: SDLC) มาใชเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีวิธีดําเนินการดังน้ี 

1. เขาใจปญหา (Problem Recognition) ผูวิจัยไดเริ่มจากการศึกษาความตองการและปญหาของระบบเดิม จากน้ัน

ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลปญหาตาง ๆที่เกิดขึ้น กําหนดขอบเขต กลุมประชากรกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษา และได

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  

2. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ขั้นตอนน้ีเปนการกําหนดปญหาที่จะเกิดขึ้นระหวางการพัฒนาระบบ

และการแกไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเปนไปไดหรือไมโดยเสียคาใชจายและ เวลานอยที่สุด และไดผลเปนที่นาพอใจหรือไม  

3. วิเคราะห (Analysis) เขาสูการวิเคราะหระบบ การวิเคราะหระบบเริ่มตั้งแตการศึกษาระบบการทํางานของ

หนวยงานน้ัน ในกรณีน้ีจะเปนการออกแบบระบบใหมโดยที่ไมทราบวาระบบเดิมทํางานอยางไร จึงตองทําการเก็บที่มีอยู ไดแก 

ศึกษาเอกสารที่มีอยู ตรวจสอบวิธีการทํางานในปจจุบัน สัมภาษณผูใชและผูจัดการที่มีสวนเก่ียวของกับระบบ เอกสารที่มีอยู

ไดแก คูมือการใชงาน แผนผังใชงานขององคกร รายงานตาง ๆ ที่หมุนเวียนในระบบ  

4. ออกแบบ (Design) เม่ือไดขอมูลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 3 แลว ขั้นตอนน้ีจะเปนการออกแบบระบบ ซ่ึงผลลัพธ

ที่ไดในขั้นตอนน้ี 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. สรางหรือพัฒนาระบบ (Construction) ระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอน กรณีศึกษา: 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมถูกพัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรม EditPlus  PHP  HTML เพื่อใชงานรวมกับ

ระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL 

6. การปรับเปล่ียน (Conversion) เปนขั้นตอนของการติดตั้งและใชงานระบบหากระบบมีขอผิดพลาดตองดําเนินการ

แกไขปรับปรุงใหถูกตองตามความตองการทันท ี

7. บํารุงรักษา (Maintenance) เม่ือทําการติดตั้งโปรแกรมไปแลวยังมีความจําเปนตองดูแลระบบ ปองกันกรณีมี

ขอผิดพลาดเกิดขึ้น 

 

5. ผลการดําเนินงาน 

 

5.1 ผลการพัฒนาระบบ 

ในการทดสอบระบบน้ันไดทดสอบแลววาสามารถใชงานไดตามที่กาหนดไวในขอบเขต และใชงานไดตามที่ตองการ 

ทั้งการสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แกไข รายงาน ขอมูลการจัดหาและติดตอโรงเรียนที่ใชเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 

ขอมูลการจัดนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพครูตามโรงเรียนที่กาหนด ขอมูลอาจารยนิเทศก ขอมูลอาจารยพี่เล้ียง และ

ขอมูลการประเมินการนิเทศ ไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว สามารถออกเปนรายงานการนิเทศใหกับผูใช โดยผลของการพัฒนา

ระบบสามารถแสดงไดดัง ภาพที่ 3-6 
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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  S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

1 ดานประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 4.35 0.25 ดี 

2 ดานประสิทธิผลของระบบ 4.35 0.26 ดี 

3 ดานความยากงายตอการใชระบบ  4.38 0.25 ดี 

4 ดานความปลอดภัยของขอมูลของระบบ 4.37 0.24 ดี 

 เฉล่ียรวม 4.36 0.25 ดี 

 

  ผลการประเมินจากผูใชงานจํานวน 30 ทาน พบวา 1) ดานประสิทธิภาพของระบบมีคาเฉล่ียเลขคณิตเทากับ 4.35 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25 ถือวาระบบสามารถทํางานไดอยูในระดับดี ตรงตามที่ไดออกแบบระบบ (Design) ไว

เบื้องตน 2) ดานประสิทธิผลของระบบ มีคาเฉล่ียเลขคณิตเทากับ 4.35 สวนเบี่ยงเบน มาตรฐานเทากับ 0.26 ถือวาระบบ

สามารถอํานวยความสะดวกในการทํางานใหกับผูใชงานไดเปนอยางดี และระบบสามารถแกปญหาในปจจุบันได 3) ดานความ

ยากงายตอการใชงานระบบ มีคาเฉล่ียเลขคณิตเทากับ 4.38 สวน เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25  ถือวาระบบที่ไดพัฒนาขึ้น

งายตอการใชงานของผูใชงานระบบ 4) ดานความปลอดภัยของขอมูลของระบบ มีคาเฉล่ียเลขคณิตเทากับ 4.37 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.24 ถือวาระบบสามารถเก็บรักษาความปลอดภัยของขอมูลไดเปนอยางดี  

หลังจากน้ันจะทําการเก็บรวบรวมผลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจ โดยใชหลักการทางสถิติเขามาชวยในการ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ผลจากการประเมินความพึงพอใจ พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจที่ผูใชงานมีตอระบบเทากับ 

4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25  

 

6. สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปผลการดําเนินงาน 

จากการประเมินผลความพึงพอใจทั้ง 4 ดานพบวา คาเฉล่ียรวม มีคาเฉล่ียเลขคณิตเทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.25 ดังน้ัน จึงสรุปไดวาความพึงพอใจของผูใชงานที่ไดทดลองใชระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษา

ฝกสอนที่พัฒนาขึ้น อยูในเกณฑที่ดี  ในการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศสําหรับการนิเทศนักศึกษาฝกสอนจนกระทั่งเสร็จ

สมบูรณแลวน้ัน สามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังน้ี  

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. หลังจากที่ไดทําการพัฒนาระบบขึ้นมาผูพัฒนาไดทําการประเมินความพึงพอใจ โดยในการประเมินแบงเปน

อาจารยจํานวน 10 ทาน และนักศึกษาจํานวน 20 ทาน ซ่ึงสามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ผลจากการประเมิน
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ความพึงพอใจ พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจที่ผูใชงานมีตอระบบเทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25 ซ่ึงสามารถ

สรุปผลไดวา ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจตอรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในระดับดี  
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การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (TEE) 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีนําเสนอการศึกษาออกแบบและสรางเครื่องบรรจุกอนเห็ดก่ึงอัตโนมัติสําหรับฟารมเห็ดอัจฉริยะ โดยนําเอา

เทคนิคการควบคุมการทํางานของระบบควบคุมที่ใชในการควบคุมเครื่องจักรและกลไกการทํางานผานระบบของพีแอลซี         

รวมการควบคุมผานอินเตอรทุกสรรพส่ิง เพื่อใหเครื่องบรรจุกอนเห็ดทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วมีความ

แมนยําในการทํางาน ทําใหไดกอนเห็ดที่ผานการบรรจุออกมาตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ จากผลการทดสอบเครื่องบรรจุกอนเห็ด

ก่ึงอัตโนมัติสําหรับฟารมเห็ดอัจฉริยะ สามารถทํางานเชิงอุตสาหกรรมไดอยางดี สามารถผลิตกอนเห็ดที่มีนํ้าหนัก 900 กรัม 

± 5  % โดยมีความแมนยําของเครื่องอยูที่ 80% และสามารถแจงเตือนเม่ือวัตถุดิบหมดผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยดได        

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 เน่ืองจากเห็ดน้ันใหคุณคาทางอาหารสูง ไมมี

คลอเรสเตอรอล มีโปรตีน วิตามิน และแรธาตุสูง และยังมีปริมาณการบริโภคและมูลคาทางการตลาดสูง[1] ทําใหไดรับความ

สนใจในการวิจัยและพัฒนาในดานตาง ๆ ที่เก่ียวกับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกหรือกอนเห็ดมากขึ้นอาทิเชน การพัฒนาหมอ

ผลิตไอนํ้าโดยใชไมฟนเปนเชื้อเพลิงสําหรับน่ึงกอนเชื้อเห็ด สามารถบรรจุนํ้าได 35 ลิตร มีอัตราการผลิตไอนํ้าได 22 กิโลกรัม

ตอชั่วโมง ส้ินเปลืองเชื้อเพลิง 13.48 กิโลกรัมตอชั่วโมง 31.16 เปอรเซ็นต สามารถประหยัดนํ้า 39.88% ประหยัดไมฟน 

36.66% และประหยัดเวลาได 38.88% [2] การพัฒนาเครื่องกระตุนเชื้อเห็ดที่อยูในกอนเห็ดดวยกระแสไฟฟา ซ่ึงสามารถ

กระตุนเชื้อราในกอนเห็ดใหมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นได 15 % [3] การพัฒนาสถาปตยกรรมของการประมวลผลสําหรับ

เครื่องจักรในการผลิตกอนเชื้อเห็ด [4] รวมถึงไดมีการพัฒนาแอพลิเคชันที่ใชในการตรวจสอบการเนาเสียของเห็ดได [5] 

ในปจจุบันน้ีอุตสาหกรรมดานเกษตรกรรม โดยเฉพาะดานการทําฟารมเห็ดไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ทําใหไดมีการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการทําฟารมเห็ดมากขึ้น เชน พัฒนาเครื่องผสม 

ขี้เล้ือยที่ใชในการเพาะ พัฒนาเครื่องอัดและบรรจุกอนเห็ด เปนตน ในสวนของเครื่องบรรจุกอนเห็ดน้ัน ไดมีผูสนใจคนควาและ

พัฒนาเปนอยางมาก การพัฒนาเครื่องอัดกอนเชื้อเห็ดตนแบบนํามาใชกับกอนเชื้อเห็ดนางฟาที่ผลิตขึ้นในจังหวัดสกลนคร ได

ถูกพัฒนาขึ้นลักษณะของเครื่องอัดกอนเชื้อเห็ดก่ึงอัตโนมัติ ออกแบบใหสวนอัดกอนเชื้อเห็ดมีความสัมพันธกับจานหมุนดวย

ความเร็ว 1 รอบตอนาทีซ่ึงมีกระบอกบรรจุถุงกอนเชื้อเห็ดเสนผานศูนยกลาง 10.2 เซนติเมตรจํานวน 6 กระบอก ขับเคล่ือน

ดวยมอเตอรขนาด ¼ แรงมาเริ่มกระบวนการผลิตนําถุงกอนเชื้อเห็ดบรรจุลงในกระบอก ผานเขาสูกระบวนการอัดแบบ

อัตโนมัติ โดยเครื่องตนแบบสามารถทําการอัดไดความหนาแนน 0.63 กรัมตอ ลบ.ซม.และมีอัตราการผลิต 342 ถุงตอชั่วโมง 

ในขณะอัตราการอัดแบบใชแรงงานคนโดยเฉล่ียผลิตไดเพียง 208 กอน ตอชั่วโมง [6] 

จากงานวิจัยที่ผานมายังไมมีการพัฒนาระบบควบคุมในเชิงอุตสาหกรรม  และการแจงผลการทํางานของเครื่องผาน

ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด ดังที่ไดกลาวมาขางตน โครงการวิจัยน้ีจึงไดทําการออกแบบและสรางเครื่องบรรจุกอนเห็ดแบบ

ก่ึงอัตโนมัติที่ควบคุมดวยระบบ PLC สามารถใสคอขวดกอนเชื้อเห็ดได และแจงผลการทํางานของเครื่องผานระบบปฎิบัติการ

แอนดรอยดได 

 

2. การออกแบบ 

 

 การออกแบบเครื่องบรรจุกอนเห็ดน้ันจะแบงออกเปนสองหลัก ๆ คือในสวนของโครงสรางเครื่องและสวนของ

โปรแกรม ซ่ึงในสวนของโครงสรางจะประกอบไปดวยสองคือ สวนของตัวเครื่องหลักและสวนของชุดสายพานลําเลียงและการ

ใสคอถุง ในสวนของโปรแกรมสามารถแบงไดเปนสองสวนเชนกันคือในสวนของโปรแกรมควบคุมการทํางานของเครื่องและใน

สวนของแอพพลิเคชั่นผานระบบปฎิบัติการแอนดรอยดชิ้นงานตนแบบแสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 เครื่องตนแบบที่สรางขึ้น (ก) เครื่องบรรจุกอนเห็ดตนแบบ (ข) ชุดสายพานลําเลียงและการใสคอถุง 

 

2.1 การออกแบบโครงสรางเคร่ือง  

กอนที่จะทําการออกแบบโครงสรางของเครื่องน้ันจําเปนตองออกแบบระบบการทํางานของเครื่องทั้งหมดกอน ซ่ึง

ระบบการทํางานทั้งหมดของเครื่องแสดงดังภาพที่ 2 จากน้ันทําการออกแบบโครงสรางเครื่องใหสอดคลองกับการทํางานของ

ระบบควบคุม ในสวนของกระบวนการทํางานของเครื่องโดยรวมแสดงดังในภาพที่ 3 (ก) การออกแบบโครงสรางโดยรวมของ

เครื่องทั้งหมด โดยจะมีขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร สูง 160 เซนติเมตร แสดงดังภาพที่ 3 (ข) โดยจะ

ประกอบดวยสวนสําคัญตาง ๆ ดังน้ี คือ ชุดแกนอัด ชุดจานหมุน ถังใสวัตถุดิบ และชุดชั่งนํ้าหนัก 

 

 
 

ภาพที่ 2 บล็อกไดอะแกรมระบบเครื่องบรรจุกอนเห็ด 
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ภาพที่ 3 การออกแบบ (ก) ผังการทํางานของเครื่อง (ข) โครงสราง 
 

2.2 การออกแบบชุดช่ังน้ําหนัก  

ในสวนของการชั่งนํ้าหนักจะทําในกระบวนการเทวัตถุดบิใสถุงเพื่อใหไดนํ้าหนักตามมาตรฐานกอนที่จะสงไปสูกระบวนการ

อัดกอนเห็ด การออกแบบตําแหนงการวางของโหลดเซลลจะอยูดานลางของกระบอกที่ไวสําหรับใสวัตถุดิบเพื่อเปนการชั่งนํ้าหนัก

วัตถุดิบแสดงดังภาพที่ 4  

 
 

ภาพที่ 4 ตําแหนงการวางโหลดเซลล 
 

2.3  การออกแบบชุดใสคอขวด 

สายพานลําเลียงจะเปนสวนตอออกมาจากเครื่องบรรจุกอนเห็ด เพื่อนํากอนเชื้อเห็ดมารวบถุง เพื่อใหชุดแขนกลจับ

คอมาใสถุงที่ทําการรวมปากถุงแลว  โดยมีขนาดความกวางสายพานขนาด  25 เซนติเมตรจะถูกออกแบบมาเพื่อเปนตัว
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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 การออกแบบแแอพพลิเคช่ัน 

 การทํางานของระบบน้ันจะสามารถส่ังใหทํางานไดดวยการส่ังงานบนแอพพลิเคชั่น บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยดเม่ือ

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 จากน้ันหนาจอจะแสดงผลดัง  

ภาพที่ 7 
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ภาพที่ 6 หนาล็อกอินแอพพลิเคชั่น 

 

 
 

ภาพที่ 7 หนาเชื่อมตอ 

 

3. ผลการดําเนินงาน  

   

เม่ือทําการสรางเครื่องตนแบบเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว จะทําการทดสอบการทํางานของเครื่องตนแบบโดยแบงการ

ทดสอบเปนในสวนของการทํางานโดยรวมของเครื่อง การชั่งนํ้านํ้าหนัก การทํางานของแอพพลิเคชั่นที่สรางขึ้น ในการทําเรื่อง

ของนํ้าหนักน้ันจะทําการเทียบนํ้าหนักที่วัดไดจากเครือ่งเทียบกับการชั่งบนตราชั่งมาตรฐาน ในการทดสอบน้ันจะทําการหยิบ

กอนเชื้อเห็ดที่ทําการบรรจุเรียบรอยแลวมา 10 กอนเพื่อนําไปชั่งนํ้าหนักกับเครื่องชั่งนํ้าหนักที่มีมาตรฐานรองรับแลวบันทึกคา

กรอกรหัสผาน 
กรอกอีเมลล 

เขาสูระบบ 
สมัครสมาชิก 
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และสรุปผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1 ในสวนของการแจงเตือนน้ันจะทําการเติมวัตถุดิบใหเต็มถังและใชงานใหหมดเปน

จํานวน 10 รอบหนาตางของแอพพลิเคชั่นแสดงดังภาพที่ 8 

 

    
 

ภาพที่ 8 หนาส่ังงานและแจงเตือน 

 

ตารางที่ 1 บันทึกคานํ้าหนักของกอนเห็ด 

กอนเห็ด )กอนที่(  โหลดเซลล )กรัม(  ตราชั่งมาตรฐาน )กรัม(  

1 900 900 

2 900 900 

3 910 910 

4 900 900 

5 910 910 

6 900 900 

7 900 900 

8 900 900 

9 890 890 

10 900 900 

 

ผลการทดสอบการแจงเตือนวัตถุดิบหมดระบบปฏิบัติการแอนดรอยดในการทดสอบน้ันจะทําการปลอยใหเชื้อเห็ด

หมดลง 10 ครั้ง เพื่อดูวาการแจงเตือนวัตถุดิบหมดจะใชไดจริงหรือไม แลวบันทึกคาลงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการแจงเตือนเม่ือวัตถุดิบหมด 

 

ครั้งที่ 

การแจงเตือนผานระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด 

แจงเตือน ไมแจงเตือน 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

ทําการตรวจที่ระบบแจงเตือนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยเปรียบการทํางานทั้ง 10 ครั้งเพื่อทําการหาคา

ความผิดพลาด แตการทํางานน้ันไมเกิดขอผิดพลาดจึงทําใหระบบแจงเตือนวัตถุดิบหมดที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด น้ัน

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ          

 

4. บทสรุป 

 

บทความน้ีเสนอการออกแบบและสรางเครื่องบรรจุกอนเห็ดก่ึงอัตโนมัติสําหรับฟารมเห็ดอัจฉริยะใหสามารถใชงานได 

โดยการควบคุมผานระบบ PLC รวมกับอินเตอรทุกสรรพส่ิง ใชระบบนิวเมตริกควบกลไกตาง ๆ ของเครื่อง สามารถบรรจุกอน

เห็ดใหมีนํ้าหนัก 900 กรัม มีคาผิดพลาดไมเกิน ±5% สามารถแจงเตือนเม่ือวัตถุดิบหมดไดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

สามารถดูขอมูลการทํางานตาง ๆ ผานระบบขอมูลบนกอนเมฆ เครื่องตนแบบที่เหมาะสําหรับการนําไปพัฒนาเพื่อสราง

เครื่องมือที่มีคุณภาพแกเกษตรกรได 
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การศึกษาผลตอบสนองของไดโอดเปลงแสงเพื่อสงสัญญาณเสียงสําหรบัระบบสื่อสาร 

ดวยแสงทีต่ามองเหน็ 

A Study of the Light-Emitting Diodes Responses to Transmit the Voice Signals 

for Visible Light Communication Systems 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีนําเสนอการศึกษาผลตอบสนองของไดโอดเปลงแสงเพื่อสงสัญญาณเสียงสําหรับระบบส่ือสารดวยแสงที่ตา

มองเห็น ซ่ึงทําการออกแบบและสรางวงจรตนแบบสงสัญญาณเสียงอยางงาย สวนของภาคสงสัญญาณเสียงจะใชไอซีออป

แอมปเบอร 741 รวมกับไดโอด เปลงแสงสีขาว และสวนของภาครับใชโฟโตไดโอดรวมกับไอซีเบอร OP-71 สามารถสงสัญญาณ

ผานแสงสีขาวไปยังภาครับสัญญาณไดในระยะทาง 100 เซนติเมตร จากการวัดทดสอบของสัญญาณเสียงมีแบนดวิดทไดมากกวา 

100 กิโลเฮิรต และการตอบสนองความถี่ไดผลวา อินฟาเรดตอบสนองความถี่ไดดีกวาไดโอดเปลงแสงสีแดงและสีขาว โดยไดโอด 

เปลงแสงสีขาวตอบสนองความถี่สูงสุดได 16 กิโลเฮิรตซ่ึงเหมาะสมกับการสงขอมูลเสียงแตไมเหมาะสมกับการสงขอมูลภาพ 

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

จํากัดบริเวณของสัญญาณได สงผลตอบริเวณที่หามใชสัญญาณวิทยุ เชน ในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือทางการแพทยที่หาม

สัญญาณรบกวน  

จากขอจํากัดของ Wi-Fi จึงทําใหเกิดการพัฒนาการส่ือสารทางแสงดวยแสงที่ตามองเห็น(Visible Light 

Communication: VLC) ขึ้นซ่ึงเปนการส่ือสารทางแสงที่ไมใชเสนใยนําแสง แตใชการรับสงขอมูลผานแสงที่ตามองเห็นที่มี

ความยาวคล่ืนอยูในชวง 380 นาโนเมตร ถึง 750 นาโนเมตร [1] ระบบการส่ือสารดวยแสงที่ตามองเห็นน้ัน ไดรับความสนใจ

เปนอยางมาก จึงไดมีการทํางานวิจัยอยางตอเน่ือง ทั้งในสวนของระบบที่เปนทางดานการมอดูเลตสัญญาณ การพัฒนาดาน

อุปกรณและการพัฒนาดานวงจรการใชงาน ในสวนของการมอดูเลตสัญญาณที่ไดรับความนิยมในระบบส่ือสารดวยแสงที ่ตา

มองเห็นคือ Pulse Position Modulation (PPM) และ Frequency Shift Keying (FSK) ในสวนของอุปกรณภาคสงที่นิยมใช

เปนแหลงกําเนิดแสงคือแอลอีดีสีขาว ภาครับอุปกรณที่นิยมใชเปนตัวรับแสงคือโฟโตไดโอด การออกแบบระบบ VLC โดยใช

แอลอีดีสีขาวในการถายโอนขอมูลจาก SD-card ไปยังคอมพิวเตอร โดยมีความเร็วในการถายโอนอยูที่ 19200 bps ซ่ึงไดทํา

การวิเคราะห ออกแบบ และสรางระบบอยู 2 ระบบดวยกัน โดยแบบที่ 1 ทําการออกแบบโดยใชเทคนิคการมอดูเลตสัญญาณ

แบบ PPM และแบบที่ 2 ใชเทคการมอดูเลตสัญญาณแบบ PWM ซ่ึงจากทดสอบและวิเคราะหผลพบวาการใชเทคนิคการมอดู

เลตสัญญาณแบบ PPM น้ัน ส้ินเปล้ืองพลังงานนอยกวา มีเสถียรภาพที่สูงกวา 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) เขามาชวยในการแกปญหาดังกลาว ซ่ึงโดยทั่วไปน้ันลักษณะของการสงในระบบ VLC มี 2 รูปแบบ คือ LED 

ทั้งหมดสงสัญญาณในลักษณะเดียวกัน และแตละ LED สงสัญญาณที่มีความแตกตางกัน จาก [4] เปนวงจรที่นําเทคนิคของ 

MIMO และ Diversity มาใชในการแกปญหา ซ่ึงจากการทดสอบเทคนิคดังกลาวสามารถแกปญหาเรื่องเงาและแนวการรับแสง

ได จากการพัฒนาของระบบการส่ือสารทางแสงแบบไรสายจนมีประสิทธิภาพสูง ที่สามารถใชงานแทนการส่ือสารไรสายแบบ

ทองถิ่น ซ่ึงมีขอดีในเรื่องของความเร็วที่สูงกวามาก จาก [5] แสดงการพัฒนาใหระบบของการส่ือสารดวยแสงที่ตามองเห็น

ภายในอาคารถูกนําไปประยุกตใชงานได   

จากที่กลาวมาขางตนงานวิจัยน้ีจึงทําการศึกษา ออกแบบและสรางชุดการส่ือสารดวยแสงที่มองเห็นภายในอาคาร

เพื่อศึกษาการตอบสนองการทํางานของไดโอดเปลงแสงสีตาง ๆ โดยนําไดโอดเปลง แสงมาใชในการสงขอมูล ทางดานภาครับ

ใชโฟโตไดโอดในการรวมแสงแลวแปลงสัญญาณเปนขอมูลที่ไดรับมาเพื่อสงตอไปยังอุปกรณแสดงผล  
 

2. การออกแบบวงจรส่ือสารผานแสงที่มองเห็นแบบไรสายอยางงาย 
 

2.1 การออกแบบภาคสง 

การออกแบบวงจรสําหรับการศึกษาผลการตอบสนองของไดโอดเปลงแสงที่ใชในการสงสัญญาณเสียงผานแสงที่

มองเห็นแบบไรสาย ในสวนของภาคสงสัญญาณแสดงดังภาพที่ 1 ประกอบไปดวยวงจรแปลงสัญญาณทางไฟฟาของเสียงให

เปนสัญญาณไฟฟาแบบส่ีเหล่ียมโดยใชไอซีออปแอม เบอร 741 ซ่ึงเปนไอซีที่หาซ้ืองาย ราคาถูกและสวนของวงจรขับหลอด

ไดโอดเปลงแสง โดยใชทรานซิสเตอร เบอร BC 548 
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2.2 การออกแบบภาครับ 

ในสวนของวงจรภาครับน้ันทําการออกแบบโดยเลือกใชโฟโตไดโอดเปนตัวตรวจรูในการรับแสง เพราะหางายและ

ราคาถูก และเลือกใช ไอซี OP-07 เพื่อทําการแปลงสัญญาณสัญญาณขอมูลทางไฟฟาที่ไดจากโฟโตไดโอด และออกแบบใหมี

ชองตอสัญญาณเอาตพุตที่ไดไปยังภาคขยายสัญญาณเสียงเพื่อออกลําโพงตอไปดังแสดงในภาพที่ 2 

2.3 วงจรตนแบบ 

จากการออกแบบวงจรและจําลองการทํางานของวงจรเรียบรอยแลว นําวงจรที่ไปออกแบบลายวงจรเพื่อสรางลงบน

แผนวงจรพิมพ จากน้ันทําการประกอบวงจรไดเปนชิ้นงานตนแบบของวงจรภาคสงดังแสดงในภาพที่ 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  
  

ในการทดสอบการตอบสนองของวงจรตนแบบของในสวนน้ีทําการเลือกใชไดโอดเปลงแสงสีขาว เพื่อศึกษาหา

แนวทางในการพัฒนาใหวงจรตนแบบสามารถใชรวมการแสงสองสวางภายในอาคาร จากภาพที่ 6 เปนการเปรียบเทียบ

สัญญาณดานอินพุตและเอาตพุตของวงจรสงสัญญาณเสียง โดยปอนสัญญาณคล่ืนไซนดานอินพุตที่ความถี่ 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 

สัญญาณคล่ืนไซน 

ความถี่ (Hz) แอมพลิจูด (Vp-p) 

อินพุต เอาตพุต อินพุต เอาตพุต 

20 20 5 5 

200 199.0 5 4.5 

500 500.1 5 4.3 

900 899.9 5 4.3 

 1000  1004 .0 5 4 

 5000  5001.0  5 4 

10000 10000.8  5 3.5 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบวงจรสงสัญญาณเสียง (ตอ) 

สัญญาณคล่ืนไซน 

ความถี่ (Hz) แอมพลิจูด (Vp-p) 

อินพุต เอาตพุต อินพุต เอาตพุต 

15000 14999.0  5 3.1 

20000 - 5 0.2 

25000 - 5 0.2 

 

ตอจากน้ันทําการทดสอบเพื่อศึกษาผลการตอบสนองของวงจรตนแบบ โดยการปอนสัญญาณความถี่จากเครื่อง

กําเนิดสัญญาณ ตั้งแตความถี่ 20 Hz ถึง 25 kHz และการทดสอบการรับสงที่ระยะหางตาง ๆ  จากตารางที่ 1 เปนการ

ทดสอบวงจรภาคสงสัญญาณเสียง โดย ไดผลการทดลองคือ สัญญาณคล่ืนไซนมีการตอบสนองของสัญญาณดานเอาตพุตถึง 

15 kHz แตเม่ือปอนอินพุตที่ 20 kHz และ 25 kHz  ไมสามารถสงสัญญาณออกเอาตพุตได ขนาดของแรงดันทางดานอินพุตมี

คาคงที่  5 V ขนาดแรงดันดานเอาตพุตจะลดลง เม่ือความถี่เพิ่มขึ้น จะเห็นไดวาความถี่ของการสงขอมูลมีความถี่สูงขึ้นขนาด

ของแรงดันก็จะลดลง เพราะเปนขีดจํากัดของการตอบสนองตอความถี่ของไดโอดเปลงแสงสีขาว ซ่ึงจากทดลองพบวามีจุดคัด

ออฟสัญญาณอยูที่ 16 kHz 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบระยะทางที่สามารถรับขอมูล 

ระยะ (cm) ความถี่ (Hz) แอมพลิจูด (Vp-p) 

10 1000 3.50 

20 1590 3.10 

30 1560 3.3 

40 1550 3.2 

50 1560 3.1 

60 1600 2.9 

70 1760 2.4 

80 1780 2.4 

90 1790 2.4 

100 1790 2.4 

 

จากตารางที่ 2 เปนการบันทึกผลการทดสอบระยะทางที่สามารถรับขอมูลผานแสงของอุปกรณ โดยการปอน

สัญญาณเสียงจากเครื่องกําเนิดสัญญาณ เริ่มทําการวัดผลการตอบสนองทางความถี่ของโฟโตไดโอดที่ระยะหางตั้งแต 10 

เซนติเมตร จนถึง 100 เซนติเมตร จะเห็นไดวาเม่ือระยะหางเพิ่มขึ้น  แรงดันจะลดลงเรื่อย ๆ และความถี่ที่รับไดจะสูงขึ้นตาม

ระยะที่เพิ่มขึ้น อาจเกิดจากเกิดรบกวนจากแสงสวางตาง ๆ โดยรอบ ซ่ึงระยะหางที่เพิ่มขึ้นสงผลตอคุณภาพของเสียงที่ออก

ลําโพงก็จะแยตาม แตในระยะหาง 100 เซนติเมตรน้ัน ยังสามารถรับฟงเสียงทางดานภาครับที่ออกลําโพงไดอยู  

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 359 

4. สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

บทความน้ีนําเสนอการศึกษาผลตอบสนองของไดโอดเปลงแสงเพื่อสงสัญญาณเสียงสําหรับระบบส่ือสารดวยแสงที่ตา

มองเห็น จากการทดลองน้ัน อินฟาเรดตอบสนองตอความถี่สูงไดดีกวา ไดโอดเปลงแสงสีแดง และสีขาว ไดโอดเปลงแสงสีขาว

ตอบสนองความถี่สูงสุดได 16 KHzชิ้นงานตนแบบสามารถสงสัญญาณเสียงจากเครื่องเลนผานแสงที่มองเห็นโดยใช

ไดโอดเปลงแสงสีขาวในภาคสง และใชโฟโตไดโอดเปนตัวตรวจรูในภาครับ สามารถสงสัญญาณที่เปนเสียงเพลงได โดยมี

ระยะหางระหวางภาคสงและภาครับมากกวา 100 เซนติเมตร ถาตองการพัฒนาตอควรเนนไปทางดานเทคนิคการเขารหัส

สัญญาณมากกวาเพื่อใหสามารถสงขอมูลปริมาณไดระดับความถี่ที่ต่ําได 
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การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

สาขาคอมพิวเตอรศึกษา (CED) 
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ผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพฒันาสวนตอประสานรปูแบบบทเรียน 

บนระบบเครือขายอนิเทอรเนต็ 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 ธนเชวงสกลุ1* อนุสรณ ดวงศรี2 และธีรวัฒน บาลเพช็ร2  

 
1แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
*nattaphol.t@chandra.ac.th  

 

บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง 

การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน 2) ศึกษาผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอ

ประสานฯ และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนดวยสวนตอประสานฯ โดยมีกลุม

ตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคนอกเวลาราชการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม ชั้นปที่ 1 เทียบโอน จํานวน 26 คน โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ประกอบดวย สวนตอประสานฯ แบบประเมินคุณภาพสวนตอประสานฯ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิเคราะห

ขอมูลใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา 1) สวนตอประสานฯ ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 หัวขอ 

ไดแก 1.1) ความรูเบื้องตนในการสราง Web Application 1.2) เครื่องมือในการสราง Web Application และ 1.3) ขั้นตอน

ในการสราง Web Application 2) ผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานฯ มีคุณภาพเฉล่ีย

ดานเน้ือหาอยูในระดับดี ( X = 4.07, S.D. = 0.71) และดานเทคนิคการผลิตส่ืออยูในระดับดี ( X = 3.87, S.D. = 0.78) และ      

3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 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  
 

เน่ืองจากการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตจะมุงเนนการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังน้ันจึงตองมีการ

พัฒนาทักษะและองคความรูบุคลากรในภาคสวนตาง ๆ ทั้งแรงงานใน ภาคอุตสาหกรรม ผูประกอบการ และบุคลากรภาครัฐที่

เก่ียวของใหมีความรูทางดานเทคโนโลยี สามารถกาวทันตอเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว พรอมทั้งการสรางบุคลากร

ดานเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการวิจัยและคิดคนนวัตกรรมตาง ๆ ที่มีอัตรากําลังเพียงพอตอการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมใน

รูปแบบใหม เพื่อเปนแรงขับเคล่ือนในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศตอไปในอนาคต โดยมีแนวทางในการพัฒนาทักษะและ 

องคความรูของบุคลากรในภาค การเชื่อมโยงนวัตกรรมและองคความรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล(Connect Innovation & 

Knowledge through Digital Platform) (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559: 38-40)  

ทั้งน้ี การพัฒนาซอฟตแวรในปจจุบันมักประสบกับปญหาตาง ๆ มากมาย อาทิ 1) ความตองการของผูใชงานที่

เปล่ียนบอย 2) ไมมีแบบแผนในการพัฒนาที่แนนอน และ 3) ไมมีขอกําหนดกฎเกณฑกับนักพัฒนาระบบที่ชัดเจน ทําให

ผูพัฒนาเขียนโปรแกรมโดยที่ไมคํานึงถึงผูอ่ืนที่มาพัฒนาตอเกิดการขัดแยงหรือขอผิดพลาดภายในระบบจนทําใหระบบไม

สามารถพัฒนาตอได ดังน้ัน องคกรทีพ่ัฒนาซอฟตแวรที่มีคุณภาพจึงเลือกการพัฒนาซอฟตแวรโดยใชสถาปตยกรรม Framework 

MVC ในการพัฒนาระบบทําใหซอฟตแวรมีมาตรฐานและคุณภาพมากขึ้นเหมาะแกการนําไปพัฒนาตอในอนาคตเน่ืองจากระบบมี

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

ปญหาของการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อนําไปสูความสําเร็จของการพัฒนาซอฟตแวร จึงมีการพัฒนาแบบจําลองการพัฒนาเชิง

วิวัฒน (Evolutionary Development) ขึ้น ซ่ึงเปนแบบจําลองที่มีการจัดทําขอกําหนดความตองการ (Requirements 

Specification) ไปพรอม ๆ กับการพัฒนาซอฟตแวรดวยการสรางตัวตนแบบแบบโยนทิ้ง (Throw-away Prototyping) 

เพื่อใหลูกคาสามารถยันสอบ (Validate) ของความตองการในการใชซอฟตแวรไดจริง (ญาใจ ล่ิมปยะกรณ, 2555: 111-113) 

จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคนอก

เวลาราชการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้นปที่ 1 เทียบโอน พบวา นักศึกษาสวนใหญทํางาน

ทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ แตการจัดการเรียนการสอนมักประสบปญหาทางดานความหลากหลายของ

นักศึกษา ทั้งในดานความแตกตางระหวางวัย อายุ สภาพแวดลอมในการเรียนรู ระดับความรู และทักษะในการปฏิบัติการ

เขียนโปรแกรม จึงสงผลตอประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา BCOM1102 ระบบสารสนเทศออนไลนทาง

ธุรกิจ ของภาคการศึกษาที่ผานมา (โอปอ กลับสกุล. 2560)  

ดังน้ัน จากความสําคัญของการขับเคล่ือนประเทศไทยดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบกับปญหาในพัฒนา

ซอฟตแวร และปญหาสภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคนอกเวลาราชการ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดใน

การพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน 

เพื่อศึกษาผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสาน และเปนชองทางสําหรับสถานศึกษาที่จะ

ใชเปนส่ือในการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาเพิ่มเติมใหกับนักศึกษาตอไป 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 

 2.1 พัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework 

MVC เบื้องตน  

2.2 ศึกษาผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน  
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2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนดวยสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

 3.1 ผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน อยูในระดับดีขึ้นไป 

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนดวยสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน สูงกวากอนเรียน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ชั้นปที่ 1 เทียบโอน ที่ทําการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา BCOM1102 ระบบสารสนเทศออนไลนทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 

1/2560 จํานวน 66 คน  

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคนอกเวลาราชการ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้นปที่ 1 เทียบโอน ที่ทําการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา BCOM1102 ระบบ

สารสนเทศออนไลนทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 26 คน โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง 
  

 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรตน คือ สวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP 

Framework MVC เบื้องตน 

 ตัวแปรตาม คือ ผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน 

 ระยะเวลาที่ทําการวิจัย แบงเปน 1) การพัฒนาสวนตอประสานฯ ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2559 (มิถุนายน-

สิงหาคม 2560) และ 2) การทดลองใชสวนตอประสานฯ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ของนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ 

(สิงหาคม-พฤศจิกายน 2560) 
 

 4.3 วิธีดําเนินการวิจัย แบงเปน 3 ระยะ คือ 

 4.3.1 พัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP 

Framework MVC เบื้องตน ผูวิจัยไดนําขั้นตอนในการพัฒนาสวนตอประสานฯ ดวยแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งตาม

แนวคิดของญาใจ ล่ิมปยะกรณ (2555: 111-113) 7 ขั้นตอน ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้ง (Throw-away Prototyping) 

ที่มา : ดัดแปลงจากญาใจ ล่ิมปยะกรณ (2555: 111-113) 
 

จากภาพที่ 1 สามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

 1) การสรางขอกําหนดที่เปนนามธรรม (Establish Abstract Spec.) โดยคํานึงถึงหลักการยศาสตรและ

วิศวกรรมมนุษยปจจัย (Ergonomics and Human Factors Engineering) และการปฏิสัมพันธ (Interaction) ในรูปแบบการ

โตตอบผานอุปกรณเคล่ือนที่ดวยการสัมผัส (Touch Screen) และผานเครื่องคอมพิวเตอรดวยการคลิก (Click) รวมถึงการ

สรางขอกําหนดดานการเขาถึงขอมูลที่รองรับทุกอุปกรณที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร 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 ดานเน้ือหา และดานเทคนิคการผลิตส่ือ 

 4) กําหนดระบบจริง (Specify System) ภายหลังจากการปรับปรุงจากการประเมินระบบตนแบบ 

 5) พัฒนาซอฟตแวร (Develop Software)  

 6) การยันสอบการใชงานจริงของระบบที่พัฒนา (Validate System) ดวยการนําไปทดลองใชงานกับกลุม

ตัวอยางพรอมศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน 

 7) การสงมอบระบบ (Delivered Software System) 

 4.3.2 ศึกษาผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน  

 4.3.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนดวยสวนตอประสานรูปแบบบทเรียน

บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน 
  

 4.4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  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 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา จํานวน 11 ขอ 

   ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคการผลิตส่ือ จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย ดานตัวอักษร (Text) 

ดานภาพน่ิง (Image) ดานภาพเคล่ือนไหว (Animation) ดานเสียง (Audio) ดานปฏิสัมพันธ (Interactive) และดานการ

ออกแบบหนาจอ (GUI)  

   ทั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการหาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.89 โดยใช

สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ Cronbach (1970) 

  4.4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียน อยางละ 20 ขอ รวมทั้งหมด 

40 ขอ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก (Multiple Choices) ซ่ึงเปนแบบทดสอบกลางของสาขาวิชา 
 

 4.5 การวิเคราะหขอมูล 

  4.5.1 การหาคุณภาพสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชคาเฉล่ียและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดระดับคุณภาพ ดังน้ี (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 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียน โดยใชการทดสอบคาทางสถิติ 

t-test แบบ Dependent Sample  
 

5. ผลการวิจัย 

 ระยะที่ 1 พัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP 

Framework MVC เบื้องตน ประกอบดวยเน้ือหา 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 หนาจอเน้ือหาเก่ียวกับความรูเบื้องตน 

         ในการสราง Web Application 
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 ภาพที่ 4 หนาจอเน้ือหาเก่ียวกับเครื่องมือ ภาพที่ 5 หนาจอเน้ือหาเก่ียวกับขั้นตอน 

                        ในการสราง Web Application               ในการสราง Web Application 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ภาพที่ 6 หนาจอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
 

 ระยะที่ 2 ศึกษาผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหา 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับคุณภาพ 

1. การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ 4.25 0.69 ดี 

2. บทเรียนมีการออกแบบใหใชงาย เมนูไมสับสน 4.20 0.75 ดี 

3. บทเรียนมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 3.90 0.77 ดี 

4. การใชภาษาสามารถส่ือความหมายไดชัดเจน 4.10 0.70 ดี 

5. บทเรียนมีการยกตัวอยางในปริมาณและโอกาสที่เหมาะสม 4.30 0.78 ดี 

6. บทเรียนมีการสรุปเน้ือหาในแตละตอนอยางเหมาะสม 4.20 0.68 ดี 

7. ความเหมาะสมของจํานวนขอสอบหรือแบบทดสอบ 4.05 0.74 ดี 

8. รูปภาพประกอบสามารถส่ือความหมาย และมีความสอดคลอง

กับเน้ือหา มีความชัดเจน 

3.95 0.66 ดี 

9. บทเรียนมีการออกแบบทางเทคนิคที่ดี   3.95 0.58 ดี 

10. บทเรียนใชหลักของการออกแบบการสอนที่ดี 3.85 0.57 ดี 

11. การพัฒนาบทเรียนมีความคิดสรางสรรคใชแนวคิดใหมๆ 4.10 0.70 ดี 

รวม 4.07 0.71 ดี 
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 จากตารางที่ 1 พบวา ผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มีผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 เม่ือพิจารณา

เปนรายดานโดยเรียงจากมากไปหานอย พบวา อันดับ 1 คือ บทเรียนมีการยกตัวอยางในปริมาณและโอกาสที่เหมาะสม อยูใน

ระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 รองลงมาอันดับ 2 คือ การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ อยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.25 รองลงมาอันดับ 3 คือ บทเรียนมีการออกแบบใหใชงาย เมนูไมสับสน และบทเรียนมีการสรุปเน้ือหาในแตละตอนอยาง

เหมาะสม อยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 ตามลําดับ 
 

 ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคการผลิตส่ือ 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ดานตัวอักษร (Text) 3.71 0.76 ดี 

2. ดานภาพน่ิง (Image) 3.96 0.75 ดี 

3. ดานภาพเคล่ือนไหว (Animation) 3.62 0.81 ดี 

4. ดานเสียง (Audio) 3.92 0.67 ดี 

5. ดานปฏิสัมพันธ (Interactive) 4.26 0.71 ดี 

6. ดานการออกแบบหนาจอ (GUI) 3.97 0.78 ดี 

รวม 3.87 0.78 ดี 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มีผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคการผลิตส่ือในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงจากมากไปหานอย พบวา อันดับ 1 คือ ดานปฏิสัมพันธ (Interactive) อยูในระดับดี มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.26 รองลงมาอันดับ 2 คือ ดานการออกแบบหนาจอ (GUI) อยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 รองลงมา

อันดับ 3 คือ ดานภาพน่ิง (Image) อยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 ตามลําดับ 
 

ระยะที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนดวยสวนตอประสานรูปแบบบทเรียน

บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

รายการ n X  S.D. t p 

คะแนนกอนเรียน 26 15.46 2.35 
3.22 .004** 

คะแนนหลังเรียน 26 16.73 2.33 

** .05p   
 

 จากตารางที่ 3 พบวา นักศึกษาที่เรียนโดยใชสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง 

การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน ที่พัฒนาโดยใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้ง (Throw-away 

Prototyping) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 6.1 ผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน 

 ผลการใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้งในการพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต มีผลการประเมินดานเน้ือหาในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.71 และดานเทคนิคการผลิตส่ือในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 เม่ือ

พิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา คาของขอมูลมีความกระจายนอย (นอยกวา 1.00) แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญให

ความคิดเห็นสอดคลองและคะแนนการประเมินอยูในกลุมเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพล ธนเชวงสกุล และคณะ 

(2560) พบวา การพัฒนาสวนตอประสานระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรรูปแบบบทเรียนบนคลาวดเทคโนโลยี เรื่อง 

เทคโนโลยีแหงการประมวลผล มีผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 และดานเทคนิคการ

ผลิตส่ืออยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 เชนเดียวกับงานวิจัยของอนุศิษฐ สิงหนิกร และคณะ (2560) พบวา การพัฒนา

บทเรียนปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรรูปแบบเกมผานอุปกรณแบบพกพา เรื่อง เครื่องหมายจราจร มีผลการ

ประเมินคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 และดานเทคนิคการผลิตส่ืออยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.33 และงานวิจัยของธีระพงษ ฤทธ์ิมาก และคณะ (2559) พบวา การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร

บนระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่ เรื่อง กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบ Scrum มีผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาอยู

ในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 และดานเทคนิคการผลิตส่ืออยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.93 ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการ

เลือกใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้ง (Throw-away Prototyping) มีการกําหนดขั้นตอนในการพัฒนาไวชัดเจน รวมถึง

มีการใหความสําคัญของการจัดทําขอกําหนดความตองการ (Requirements Specification) จากผูใชงานระบบ และผูวิจัยได

มีการเพิ่มขั้นตอนยอยโดยการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตส่ือจากขั้นตอนที่ 3 ประเมินระบบตนแบบ 

(Evaluate Prototype) กอนที่จะกําหนดระบบจริง (Specify System) และพัฒนาซอฟตแวร (Develop Software) กอนที่

จะยันสอบการใชงานจริงของระบบที่พัฒนา (Validate System) ดวยการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
 

 6.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนดวยสวนตอประสานรูปแบบบทเรียน

บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน 

นักศึกษาที่เรียนโดยใชสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP 

Framework MVC เบื้องตน ที่พัฒนาโดยใชแบบจําลองตัวตนแบบแบบโยนทิ้ง (Throw-away Prototyping) มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 16.73 สูงกวากอนเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 15.46 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของปาริตตา ทองวิสุทธ์ิ และปถมาภรณ ไทยโพธ์ิศรี (2560) พบวา 

ผลการใชบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 25.30 สูงกวากอนเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 

10.97 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกับงานวิจัยของณัฐพล ธนเชวงสกุล และคณะ (2560) พบวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ ภาคสมทบ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ที่

เรียนดวยสวนตอประสานระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรรูปแบบบทเรียนบนคลาวดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีแหงการ

ประมวลผล มีคาเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 15.27 สูงกวากอนเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 12.25 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

และงานวิจัยของเมษา พูลสวัสดิ์ และนวลศรี ชํานาญกิจ (2559) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

2 ที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน เรื่อง การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร มีคาเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 24.84 สูงกวา

กอนเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 12.09 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสวนตอประสานรูปแบบ
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บทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน สามารถเรียกใชงานไดงาย 

รองรับการใชงานไดทุกอุปกรณที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร เขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา และปรับเหมาะหนาจอ (Responsive) ตามการ

ใชงานผานอุปกรณตาง ๆ ของผูใชงาน รวมถึงมีการยกตัวอยางในปรมิาณและโอกาสที่เหมาะสม มีการนําเขาสูบทเรียนมีความ

นาสนใจ และมีการสรุปเน้ือหาในแตละตอนอยางเหมาะสม 
 

7. ขอเสนอแนะ 
 

 7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 7.1.1 สวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework 

MVC เบื้องตน ผูสอนสามารถนําไปใชเปนส่ือเสริมที่ผูเรียนสามารถศึกษา คนควา หาความรูเพิ่มเติมจากในหองเรียน 

 7.1.2 ผูสอนควรมีการอบรมเพื่อแนะนําใหกับผูเรียนไดทราบถึงวิธีการใชงานของสวนตอประสานรูปแบบ

บทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP Framework MVC เบื้องตน  
 

 7.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  ควรพัฒนาสวนตอประสานรูปแบบบทเรียนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนเว็บ PHP 

Framework MVC เบื้องตน เพื่อนําไปทดลองใชกับนักศึกษาทุกกลุมที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา BCOM1102 ระบบ

สารสนเทศออนไลนทางธุรกิจ ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากกลุมตัวอยางที่เปนอิสระจากกัน 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ที่สนับสนุนงบประมาณการจัดทํางานวิจัย

ครั้งน้ี รวมถึงเจาของงานวิจัย เอกสาร ตํารา และแหลงสืบคนขอมูลตาง ๆ ที่ไดกลาวไวในเอกสารอางอิงทุกทาน ที่ไดใหผูวิจัย

นํามาศึกษาและนํามาอางอิง เพราะผลงานของทานทําใหบทความวิจัยเรื่องน้ี เกิดความสมบูรณในดานเน้ือหาและสําเร็จไปได

ดวยด ี
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ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน  

เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 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 ไทยโพธ์ิศรี3 
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1somza743711@gmail.com, 2areerat3022@gmail.com and 3p.thaiposri@gmail.com 

 

บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสานฯ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design กลุมตัวอยางของงานวิจัย คือ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ประกอบดวย

เน้ือหาจํานวน 3 ตอน ไดแก 1.1) ความหมายของเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 1.2) บริการบนอินเทอรเน็ต             

1.3) คุณธรรมและจริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต 2) ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา        

ดานเน้ือหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.78) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับ

มากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.37) 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ

การเรียนรูแบบผสมผสานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจ

หลังเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 0.54)   

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  การเรียนรูแบบผสมผสาน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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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 ผลักดันใหผูสอนนําส่ือเทคโนโลยี

ตาง ๆ มาชวยในการสงเสริมการเรียนรูใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูอยางชัดเจนและนําไปใชประโยชนไดจริง 

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กลาวไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญมากที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให

ผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2542)  

เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเปนหน่ึงในสาระการเรียนรูสําคัญที่ผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จะตองเรียนรู เพื่อใหเขาใจความหมายและองคประกอบของเครือขายคอมพิวเตอร สามารถใชบริการตาง ๆ บนอินเทอรเน็ตได 

และมีคุณธรรมจริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีประกอบไป

ดวยการบรรยายและการลงมือปฏิบัติ ในสวนของการบรรยายทฤษฎีน้ันเปนการเรียนรูเชิงรับ ผูเรียนรอรับความรูจากครูผูสอน

เพียงอยางเดียว ซ่ึงผูเรียนอาจจะไมเขาใจเกิดความสับสนในเน้ือหา ดังน้ัน ผูสอนจําเปนที่จะตองปรับเปล่ียนวิธีการสอนเพื่อให

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดียิ่งขึ้น  

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) สามารถตอบสนองความตองการของ

ผูเรียนและผูสอนไดเปนอยางดี ชวยลดขอจํากัดในการเรียนการสอน การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวย 

3 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังน้ี 1) วางแผนเพื่อกําหนดเปาหมาย วิเคราะหปจจัยที่เก่ียวของ กําหนดแผนการปฏิบัติงานของบทเรียน 

เพื่อนําส่ิงที่วางแผนทั้งหมดมาออกแบบโดยเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เขียนเน้ือหา กําหนดวิธีการสอน และวิธีการ

ประเมินผล 2) เตรียมเน้ือหา องคประกอบตาง ๆ ของบทเรียน ไดแก ขอความ ภาพ เสียง วิดีโอ เพื่อนํามาจัดทําบทเรียนและ

ทดสอบการใชงานจริง 3) ประเมินคุณภาพ ดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุง เพื่อให

บทเรียนมีคุณภาพ สามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิผลแกผูเรียนไดเปนอยางดี (เยาวนารถ พันธุเพ็ง, 2556) 

การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) เปนรูปแบบการเรียนรูที่ผสมผสานระหวางการเรียนแบบ

เผชิญหนากับการเรียนแบบออนไลน โดยใชส่ือการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เปนการนําเอา

ขอดีของการเรียนทั้งสองแบบ มาผสมผสานเขาดวยกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน สามารถใชส่ือการสอนได

หลายรูปแบบ เชน ส่ือของจริง ส่ือจําลอง ส่ือดิจิทัล การบรรยาย การใชภาพประกอบ รวมทั้งการจัดกลุมแสดงความคิดเห็นใน

เน้ือหารวมกับการเรียนการสอนผานเว็บ ทําใหผูเรียนไดรับความรูและความสนุกสนาน (Bonk and Graham, 2005) 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน

บานควนประ เพื่อใชในการเรียนการสอนจริง ชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเน้ือหามากขึ้น สรางความกระตือรือรน  

ในการเรียน สามารถทบทวนเน้ือหาได เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและบรรลุผลตามจุดประสงคการเรียนรู        

ซ่ึงผลการวิจัยจะไดนําเสนอตอไป 

  

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 
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2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขาย

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ  

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนบานควนประ 

2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ  

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 6 โรงเรียนบานควนประ มีความเหมาะสมดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด 

 3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

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 โดยใชการจัดลําดับเน้ือหาในการสอน การทบทวนการเรียนรู รวมไปถึงการเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูที่ดีขึ้น ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธในการเรียนรู และสามารถเรียนไดทุกเวลา 

ภาณุวัฒน ศรีไชยเลิศ (2557) กลาววา การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) เปนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เนนความยืดหยุน เปนการบูรณาการระหวางการเรียนการสอนออนไลนผานระบบเครือขาย (online learning) 

และการเรียนในหองเรียนแบบดั้งเดิม (Traditional classroom) ที่มีการเผชิญหนา (Face-to-Face) เขาดวยกัน กลาวคือ     

มีการลดเวลาเรียนในชั้นเรียนปกติลง โดยเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรูบางอยางสามารถเรียนแบบออนไลนได เพื่อสนับสนุน

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนทุกคน

สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรู  

อนรรฆ สาสุข (2556) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการสอนผาน

ระบบเครือขาย โดยใหความสําคัญในเรื่องของการเลือกใชส่ือที่เหมาะสมและถูกตองตามจุดประสงคของการเรียน ทั้งเปนการ

เลือกใชส่ือการสอนที่มีอยูแลวและการผลิตส่ือการเรียนการสอนใหม จะทําใหผูเรียนมีศักยภาพในการเรียนรูและมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดีขึ้น ตลอดจนเปนการพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการเปล่ียนแปลงของสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ริปอง กัลปติวาณิชย (2556) ไดศึกษาผลการเรียนแบบผสมผสานดวยวิธีการสอนแบบสาธิตเพื่อการฝกทักษะปฏิบัติ 

วิชาคอมพิวเตอรกราฟก เรื่อง การสรางภาพเคล่ือนไหว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนรูโดยการจัดการเรียนแบบผสมผสานดวยวิธีการสอนแบบสาธิตเพื่อการฝกทักษะปฏิบัติ เรื่อง 
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การสรางภาพเคล่ือนไหว วิชาคอมพิวเตอรกราฟก มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลคะแนนของการปฏิบัติงานการสรางภาพเคล่ือนไหว โดยการจัดการเรียนแบบผสมผสานดวย

วิธีการสอนแบบสาธิตเพื่อการฝกทักษะปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 82.33 และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X =

4.54, S.D.=0.22) 

  พัชนี สหสิทธิวัฒน และณัฐพล รําไพ (2557) ไดศึกษาการสอนผานเว็บแบบผสมผสาน เรื่อง คําส่ังพื้นฐานโปรแกรม

ภาษาโลโก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนราชินี ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนการสอนผานเว็บแบบผสมผสาน 

เรื่องคําส่ังพื้นฐานโปรแกรมภาษาโลโก มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (ดานเน้ือหา X = 4.78, ดานเทคนิค X = 4.68) พรอม

ทั้งมีประสิทธิภาพ 87.76 /86.88 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 2) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ดัชนีประสิทธิผลของผูเรียนเทากับ 0.79 แสดงใหเห็นวาบทเรียนทําให

นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ79 4) สมรรถนะสําคัญของนักเรียน ดานความสามารถในการใช

เทคโนโลยีอยูในระดับคุณภาพดี ( X =75.22) และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนผานเว็บแบบผสมผสานอยูในระดับ

มากที่สุด ( X = 4.75) 

 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

          5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  5.1.1 ประชากรที่ ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2560 จํานวน 100 คน 

  5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE MODEL มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 

   5.2.1.1 ขั้นวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหเน้ือหา และจุดมุงหมายของรายวิชา 

   5.2.1.2 ขั้นออกแบบ ผู วิจัยออกแบบแผนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเครื่องมือ

ประเมินผล 

   5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop 

CS6 โปรแกรม Adobe Captivate 9 และ Google site 

   5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาแบบหน่ึง

ตอหน่ึง และแบบกลุมเล็ก เพื่อตรวจสอบการควบคุม การแสดงผล และหาขอผิดพลาดของบทเรียน ดําเนินการแกไขปรับปรุง 

กอนที่จะนําไปใชจริง 

   5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน

คุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

  5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะเปน

คําถามปลายปด ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดย

ผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญเสนอแนะเพิ่มเติมได จากน้ันนํา
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แบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ

จัดพิมพแบบประเมินฉบับจริง 

  5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบทดสอบฉบับราง มีลักษณะเปนขอคําถาม แบบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา พิจารณา

วาขอสอบแตละขอวัดตามจุดประสงคที่ระบุไวหรือไม โดยใชแบบวัดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคัดเลือกขอคําถามที่มี

คาดัชนีความสอดคลองอยางนอย 0.5 ขึ้นไปไวสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมินพบวาขอ

คําถามทั้ง 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1 สามารถนําไปใชได จากน้ันผูวิจัยจัดพิมพแบบทดสอบ

ฉบับจริง 

  5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับราง มีลักษณะเปนคําถาม

ปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที ่5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบ

เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากน้ันนําแบบสอบถาม

ฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพ

แบบสอบถามฉบับจริง 
  

 5.3 วิธีการเก็บขอมูล 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน ศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เม่ือเรียนครบ

ทุกเน้ือหาแลวใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ ตัวอยาง

กระบวนการเรียนรูแบบผสมผสานโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 กระบวนการเรียนรูแบบผสมผสานโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง เครือขาย

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

face-to-face online learning  

ข้ันเตรียม 

1) ผูสอนกลาวทักทายผูเรียน แนะนําตนเองใหผูเรียน

รูจัก สรางบรรยากาศในการเรียนใหมีความเรียบ

งาย ผอนคลาย จากน้ันปฐมนิเทศผูเรียนใหทราบ

จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมที่

จะปฏิบัติ และแนวทางในการประเมินผล 

2) ผูสอนอธิบายขั้นตอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนใหผูเรียนทราบ 

ข้ันเรียนรู 

3) ผู สอนให ผู เ รี ยนดู แผนผังแบบ จําลองระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตแลวรวมกัน

อภิปรายตามความเขาใจของตนเองเพื่อนําเขาสู

บทเรียน โดยใชคําถามกระตุนดังน้ี 

 จากภาพที่นักเรียนเห็นเรียกวาอะไร 

 นักเรียนทราบหรือไมวาเครือขายคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต ประกอบดวยอะไรบาง 

 

 4) ผูเรียนเขาสูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ทดสอบกอนเรียนและเรียนรูดวยตนเอง ใน

หัวขอตอไปน้ี 

 ความหมายของเครือขายคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต 

 การใหบริการบนอินเทอรเน็ต  

 คุณธร ร มจริ ย ธ รร ม  ในการ ใ ช ง านบน

อินเทอรเน็ต 

5) ผูสอนให ผู เ รียนชมคลิปวิดี โอบริการบน

อินเทอรเน็ต 

6) ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับคลิป

วิดีโอที่ไดชมไป 

ข้ันสรุปและประเมินผล 

7) ผูเรียนและผูสอนรวมกันสรุปความรูที่ไดรับในวันน้ี 

 

 8) ผูเรียนทดสอบหลังเรียน 
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5.4 การวิเคราะหขอมูล  

5.4.1 การวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.4.2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนใช t-test 

dependent 

5.4.4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 เรื่อง 

คือ ความหมายของเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต บริการบนอินเทอรเน็ต และคุณธรรมจริยธรรมในการใช

อินเทอรเน็ต ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงดังภาพที่ 1 
   

           

      (ก) หนาแรก        (ข) เมนูหลัก                   (ค) เมนูบทเรียน   
 

  

         (ง) แบบทดสอบ                  (จ) เขาสูบทเรียน                    (ฉ) กิจกรรม 
 

ภาพที่ 1 ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

รายการประเมิน X  
 

S.D. 
 

ความเหมาะสม 

ดานเน้ือหา 4.53 0.78 มากที่สุด 

ดานเทคนิคการผลิต 4.65 0.37 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมดานเน้ือหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X =4.53, S.D.=0.78) 

และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X =4.65, S.D.=0.37) 

 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน N X  S.D. df t p 

กอนเรียน 30 14.77 2.27 29 13.09 .000* 

หลังเรียน 30 23.63 3.42 

*p < .05 

จากตารางที่ 3  พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( X = 23.63, S.D. = 3.42) สูงกวากอนเรียน          

( X = 14.77, S.D. = 2.27) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความยากงายในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.70 0.60 มากที่สุด 

2. ความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียน 4.87 0.35 มากที่สุด 

3. เน้ือหามีความถูกตอง ชัดเจน 4.57 0.63 มากที่สุด 

4. ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน 4.57 0.57 มากที่สุด 

5. เทคนิคการนําเสนอ 4.57 0.50 มากที่สุด 

6. สีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.67 0.48 มากที่สุด 

7. การโตตอบกับบทเรียน 4.63 0.56 มากที่สุด 

8. ปุมในแตละหนาจอ 4.53 0.57 มากที่สุด 

9. วิดีโอที่ใชประกอบบทเรียน 4.53 0.63 มากที่สุด 

10. คําถามและแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 4.67 0.48 มากที่สุด 

โดยรวม 4.63 0.54 มากที่สุด 
 
 

จากตารางที่ 4 พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด   

( X = 4.63, S.D. = 0.54) โดยหัวขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสนุกสนานและความเพลินเพลินในการเรียน 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนบานควนประ มีความเหมาะสมดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด 

7.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานควนประ ในระดับมากที่สุด 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมใน

ระดับมากที่สุด สอดคลองกับ ปริฉัตร วรวงษ และสมหญิง เจริญจิตรกรรม (2558) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

สรางขึ้นมีคุณภาพ เน่ืองจากผานการศึกษาและพัฒนาอยางเปนระบบและมีการปรับปรุงในแตละขั้นตอน 

 8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน ชวยให

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ ภาณุวัฒน ศรีไชยเลิศ (2556) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบผสมผสานชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ สามารถเรียนรูไดทุกที่ ไมจํากัดเรื่องเวลา 

 8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ในภาพรวมผูเรียนมี

ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับนพรัตน พลเสน (2557) ที่กลาววา 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบผสมผสาน ซ่ึงจะชวยกระตุนสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

และสงผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 8.4 การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใช ผูสอนควรอธิบายขั้นตอนและกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเขาใจ 

เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยมีผูสอนทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหคําแนะนําแกผูเรียน 
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การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีของ Bloom โดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการ

สรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 โรงเรียน
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยโปรแกรม Captivate 9 

เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 38 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบสุมอยางงาย (Sample Random 

Sampling) ดวยการจับฉลากหอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา 

HTML เบื้องตน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน แบบประเมินดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคาถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ คือ 80.00/82.02 2) ผลสัมฤทธ์ิ

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 และรูเทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถนําความรูเก่ียวกับการ

ดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทางานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็น

แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง และมี

ความสุข (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551: 2551) 

ในปจจุบันน้ีการที่เทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในชีวิตประจําวันเราเปนอยางมากมายและหลากหลายรูปแบบและยงักาวหนา

มากขึ้นอยูทุกวัน ในการเรียนการสอนไดนําเขามาปรับใชกับรายวิชาตาง ๆ ไดอยางดีและเปนตัวชวยทีท่ําใหการเรียนการสอนมีความ

นาสนใจและไมนาเบื่อจนเกินไปเหมือนเม่ือกอน แตในทางดานเน้ือหาทฤษฎี วิธีการสอนสวนใหญมักใชการสอนแบบบรรยาย ทําให

ผูเรียนเกิดความเบื่อหนายในเน้ือหา วิชาที่เปนทฤษฎีที่ตองใชความจําความเขาใจสูง จึงทําใหผูเรียนไมเห็นคุณคาความสําคัญ ขาด

แรงจูงใจในการเรียนรู ผูเรียนจึงไมสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพเทาที่ควร ในชีวิตประจําวันเรามักจะคุนเคยกับเว็บไซตเว็บเพจตาง ๆ 

แตไมรูวาเว็บไซตและเว็บเพจพวกน้ันสรางขึ้นมาไดอยางไร ภาษา HTML น้ีก็เปนภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมขอมูลประเภทหน่ึงที่

สามารถสรางเว็บเพจของตัวเองขึ้นมาไดงายและเหมาะสํารับเด็กชวงมัธยมศึกษา มีความซับซอนนอยเรียนรูไดไว อีกทั้งภายใน

โรงเรียนไดนําเอาภาษา HTML มาสอนในรายวิชาของคอมพิวเตอรเพื่อใหเด็กมีองคความรูใหมๆ เพิ่มขึ้นสามารถนําไปไดฝกฝนและทํา

ความเขาใจในการเขียนโคดคําส่ังดวยตนเองได แตมีนักเรียนบางสวนที่ยังไมเขาใจในการเขียนโคดคําส่ังของภาษา HTML เม่ือออก

จากหองเรียนไปแลว การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีลักษณะในรูปแบบของมัลติมีเดีย ซ่ึงจะชวยใหดึงความสนใจของ

นักเรียน ใหรูสึกตื่นเตน และใหเขาใจในเน้ือหาไดงายขึ้น อีกทั้งยังสามารถลงมือปฏิบัติงานเองไดดวยตัวเอง ดังน้ันบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนจึงมีความจําเปนในการเรียนรูของนักเรียนยุคปจจุบัน 

ทฤษฎีการเรียนรูของ บลูม (Bloom.1976) เปนนักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อวา การเรียนการสอนที่จะประสบ 

ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพน้ัน ผูสอนจะตองกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนแนนอน เพื่อใหผูสอนกําหนดและจัดกิจกรรมการเรียน

รวมทั้งวัดประเมินผลไดถูกตอง และบลูมไดแบงประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรูและจิตวิทยาพืน้ ฐานวา มนุษยจะ

เกิดการเรียนรูใน 3 ดานคือ ดานสติปญญา ดานรางกาย และดานจิตใจ และนําหลักการน้ีจําแนกเปนจุดมุงหมายทางการศึกษา

เรียกวา Taxonomy of Educational objectives  

จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึง มีแนวคิดที่จะพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อ

นํามาใชจัดกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีของบลูมใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ในเน้ือหามากขึ้น สรางความกระตือรือรน            

ในการเรียน รวมถึงสามารถทบทวนเน้ือหา  โดยการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะเนนการออกแบบส่ือ

ดวยรูปแบบที่หลากหลาย ผสมผสานขอความ ภาพน่ิง กราฟก ภาพเคล่ือนไหว เสียง เขาดวยกันเพื่อใหเกิดความนาสนใจในการ

เรียนรูของผูเรียน 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

2.1 เพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยโปรแกรม Captivate 9 เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา 

HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน

จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวย

ภาษา HTML เบื้องตน 
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3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดเรียนจากส่ือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 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 อาจพบอีกคําหน่ึง ที่มีความหมายเหมือนกันคือ Computer Aided Instruction ปจจุบันประเทศ

ทางแถบยุโรปรูจักคําวา Computer-Based Teaching (CBT) มากกวาซ่ึงหมายถึงการสอน โดยใชคอมพิวเตอรเปนหลัก 

สิทธิชัย ไตรโยธี (2556: 58) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) 

เปนส่ือการศึกษายุคใหมที่มีประสิทธิภาพมาก และยังมีขอไดเปรียบเหนือส่ืออ่ืน ๆ ดวยกันหลายประการ เชนสามารถถายทอด

เน้ือหาบทเรียนไดใกลเคียงกับการเรียนในหองเรียนโดยคอมพิวเตอรจะนําเสนอเน้ือหาบทเรียนทีละหนา บนจอคอมพิวเตอร 

และผูเรียนสามารถทากิจกรรมโตตอบกับบทเรียน ไดรับขอมูลยอนกลับ และสามารถตรวจคาตอบดวยตนเองคอมพิวเตอรชวย

สอนจึงกลายเปนส่ือการศึกษาที่ไดรับความนิยมมากขึ้นในแวดวงการศึกษา 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) พฤติกรรมดานสมองเปนพฤติกรรมเก่ียวกับสติปญญา 

ความรู ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนความสามารถทาง

สติปญญาพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ 

4.1.2.2 จิตพิสัย (Affective Domain) (พฤติกรรมดานจิตใจ) คานิยม ความรูสึก ความซาบซ้ึง 

ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมดานน้ีอาจไมเกิดขึ้นทันที ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และสอดแทรกส่ิงที่ดีงามอยูตลอดเวลา จะทําใหพฤติกรรมของผูเรียนเปล่ียนไปในแนวทางที่พึง

ประสงคได จะประกอบดวย พฤติกรรมยอย ๆ 5 ระดับ 

4.1.2.3 ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) (พฤติกรรมดานกลามเน้ือประสาท) พฤติกรรม

ที่บงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลวชํานิชํานาญ ซ่ึงแสดงออกมาไดโดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของ

งานเปนตัวชี้ระดับของทักษะ พฤติกรรมดานทักษะพิสัย ประกอบดวย พฤติกรรมยอย ๆ 5 ขั้น 
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5. วิธีการดาเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย 

ประชากรและกลุมเปาหมายที่ใชในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 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 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

งานวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design โดยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี  

5.2.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผานการประเมินประสิทธิภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน รายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 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. ผูวิจัยสรางส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องการสราง

เว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 

2. ผูวิจัยนําส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องการสรางเว็บ

เพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจํานวน 

3 ทาน และดานเทคนิคจํานวน 3 ทาน 

3. ผูวิจัยขออนุญาตผูบรหิารและประสานงานกับครูผูสอนประจําวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อขอทําการทดลองส่ือ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 

5.2.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีของ Bloom 

ขั้นที่ 1 ครูใหนักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบกอนเรียนภายในบทเรียนเพื่อทดสอบความรูเดิมของนักเรียน 

หลังจากน้ันครูกับนักเรียนรวมกันอภิปรายเรื่อง ภาษา HTML วานักเรียนมีความรูและความเขาใจมากแคไหนเก่ียวกับภาษา HTML 

แลวผูสอนจะรายงานคะแนนของบททดสอบกอนเรียน (K) 

ขั้นที่ 2 ครูใหนักเรียนศึกษาเน้ือหาสาระในบทเรียนแลวทํากิจกรรมในบทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 

หลังจากศึกษาบทเรียนแลวใหทํากิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จ ครูกับนักเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาสาระที่ไดเรียนมาจาก

บทเรียน ครูจะรายงานคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน จากน้ันแจงคะแนนของตนเองที่ไดจากการทํากิจกรรมใหครูทราบ เพื่อครูจะ

ไดบันทึกคะแนนของนักเรียนเอาไว (A) 

ขั้นที่ 3 ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (P) 

5.2.4 วิธีเก็บขอมูล 

5.2.4.1. ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

5.2.4.1.1  อธิบายวิธีการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหนักเรียนทราบและทําตามขั้นตอน 
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5.2.4.1.2  ทําทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

5.2.4.1.3  เม่ือเรียนบทเรียนจบทั้งหมดแลวใหนักเรียนเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดิมแตทําการสลับขอคําถาม 

5.2.4.1.4  ประเมินความพึงพอใจของผูเรยีนดวยแบบประเมินความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย 
 

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษา   

ปที่ 4 มีรายละเอียดดังภาพที่ 1 และผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

     
(ก) หนาเขาสูบทเรียน   )ข(  เมนูหลัก   (ค) ตัวอยางแบบทดสอบ 

 

   
         (ง) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน  (ตัวอยางเกมในบทเรียน) 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน 
 

จากภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูภาษา HTML เบื้องตน นักเรียนสามารถเขาใชงานไดทันที เชน เขาสูบทเรียน โครงสรางรายวิชา 

คําแนะนําวิธีการใช ผูจัดทํา แหลงเรียนรูเพิ่มเติม ประเมินความพึงพอใจ (ข) เมนูหลัก ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน 

ความหมายของภาษา HTML โครงสรางของภาษา HTML คําส่ังของภาษา HTML แบบทดสอบหลังเรียน (ค) ตัวอยางเน้ือหาใน

บทเรียน (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ (จ) ตัวอยางเกมในบทเรียน เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนและไมเกิดความเบื่อหนาย 

 

ตารางที ่1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เกณฑ คาประสิทธิภาพ 

คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบและกิจกรรมระหวางเรียน (E1) 80.00 

คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 82.02 
 

จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML 

เบื้องตน รายวิชาเทคโนโลยีและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา มีคาเฉล่ีย



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 
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คะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 88.06 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.97 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

การเรียน จํานวน (คน) X  S.D. t 

กอนเรียน 38 19.61 3.25 
10.29** 

หลังเรียน 38 24.61 2.37 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 19.61 คะแนน และ 24.61 

คะแนน ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 30 และเม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียน

ของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโดยหาคาเฉล่ียและกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ 

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจดีมาก 

คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจดี 

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยมาก 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. เขาใจเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.53 0.80 ดีมาก 

2. เพ่ิมความสนใจใหอยากเรียนมากข้ึนไมทําใหเบ่ืองาย 4.32 0.90 ดี 

3. ความคมชัดของตัวหนังสือ สี และภาพ 4.61 0.50 ดีมาก 

4. ไดรับความรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3.61 0.50 ดี 

5.สามารถนําความรูไปใชตอได 4.21 0.90 ดี 

คาเฉลี่ยรวม 4.25 0.68 ดี 
 

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี โดยมีเขาใจ

เน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเฉล่ีย 4.53 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80 เพิ่มความสนใจใหอยากเรียน

มากขึ้นไมทําใหเบื่องายมีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.90 ความคมชัดของตัวหนังสือ สี และภาพ มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.61 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 ไดรับความรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉล่ียเทากับ 

3.61 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 สามารถนําความรูไปใชตอได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เทากับ 1.09 และผลการประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.76 
 

6.4 ผลการประเมินคุณภาพตอส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML 

เบื้องตน ของนักเรียนช้ันระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน สามารถแสดงไดดังตารางที่ 6.1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ดานเน้ือหา 4.83 0.28 ดีมาก 

2. ดานเทคนิคการผลิตส่ือ 4.76 0.31 ดีมาก 

เฉล่ียทั้ง 2 ดาน 4.80 0.30 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 4 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ผลที่ไดดังน้ีคุณภาพดาน

เน้ือหาอยูในระดับดีมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.83 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.28 คุณภาพดานเทคนิคการผลิตส่ืออยูในระดับ

ดีมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.76 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 และผลประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 4.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.30 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย 
 

7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Captivate 9 เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML 

เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มีประสิทธิภาพเทากับ 80.00/82.02 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

7.2 ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

พบวา คาคะแนนเฉล่ียเทากับ เทากับ 19.61 คะแนน และ 24.61 คะแนน ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 30 และเม่ือเปรียบเทียบ

ระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  

7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวย

ภาษา HTML เบื้องตน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76 

ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมใน

ระดับดีมาก สอดคลองกับ นรินทร อินทรี ชาตรี เกิดธรรม.และอังคนา กรัณยาธิกุล (2558). ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนที่สรางขึ้นมีคุณภาพ เน่ืองผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง เกิดเพลิดเพลินยังสามารถเรียนซํ้าไดตามความตองการ 

8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

สอนรวมกับการเรียนรูตามทฤษฎีของบลูม พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอนรวมกับการเรียนรูตามทฤษฎี

ของบลูม ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ จิตราพร ลีละวัฒน (2554) ที่กลาววา บทเรียนชวยสอน

แบบการเรียนรูตามทฤษฎีของบลูม เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรูจะเกิดการเปล่ียนแปลงมากยิ่งขึ้น 
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8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจ

อยูในระดับความพึงพอใจดี สอดคลองกับ คณิตา สาโสะ (2555) ที่กลาววา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนชวยสอนแบบ

การเรียนรูตามทฤษฎีของบลูม ซ่ึงมาจากวิธีการนําเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความนาสนใจ นาติดตาม 

สนุกสนานเพลิดเพลิน และมีรูปแบบที่นาสนใจ 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

9.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย 

9.1.1. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนควรใหคําแนะนํากอนทุกครั้งเพื่อให

ทราบถึงขั้นตอนวิธีการที่ถูกตอง ซ่ึงชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และใหคําแนะนําชวยเหลือ

แกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางเรียน 

9.1.2. การนําไปใช ผูสอนควรศึกษาคูมือลวงหนาเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนและผูสอนควรมีความรูเรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML เบื้องตนและตรวจดูความพรอม

กอนใช ควรมีหูฟงเพื่อไมใหเสียงรบกวนกัน ซ่ึงจะสงผลตอการเรียนรูได 

9.1.3. การที่จะใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในครั้งน้ีตองมีอินเตอรเน็ตเพื่อจะสามารถใชงานไดครบทุก

ฟงกชั่น 

9.2 ขอเสนอแนะในการนาไปใชงาน 

งานวิจัยน้ีควรมีการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีของ Bloom รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับ

รายวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการสอนใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู 

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสน

วิทยา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 จํานวน 39 คน โรงเรียน

กําแพงแสนวิทยา โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช ไดแก แผนการจัดการเรียนรู บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ออนไลน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน มีประสิทธิภาพเทากับ 81.03/83.60 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเอง

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.37, S.D. = 0.53) 

 

คําสําคัญ:  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน  คอนสตรัคติวิสต  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เทคโนโลยี

สารสนเทศนารู 
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Abstract 

 

The purposes of this research study were 1) to development of learning process by building self-

knowledge 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

ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรูและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 8) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาให

ผูเรียน มีความรู ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการกํารงชีวิตและรู เทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถนําความรู 

เก่ียวกับการดําลงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันใน

สังคมไทยและสากลเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน  และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 183) แนวการจัดการศึกษาดังกลาวมีความสอดคลองอยาง

ยิ่งกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซ่ึงเนนการสรางความรูดวยตนเอง ดวยการลงมือกระทาหรือปฏิบัติผานกระบวนการคิด โดย

อาศัยประสบการณเดิม หรือความรูเดิม เชื่อมโยงกับประสบการณใหมหรือความรูใหม เพื่อขยายโครงสรางทางปญญา (สุมาลี  

ชัยเจริญ, 2551: 247) การเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction) เปนการผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยี 

ปจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาในเรื่องขอจํากัด

ทางดานสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกตใชคุณสมบัติและทรัพยากรของWorld Wild Web ในการจัด

สภาพแวดลอมที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผานเว็บน้ีอาจเปนบางสวนหรือทั้งหมด

ของกระบวนการเรียนการสอนก็ได World Wild Web เปนบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ตซ่ึงไดรับความนิยมอยางแพรหลาย

ในปจจุบัน เริ่มเขามาเปน ที่รูจักในวงการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2538 ที่ผานมาเว็บไดเขามามีบทบาทสําคัญทาง

การศึกษาและ กลายเปนคลังแหงความรูที่ไรพรมแดน ซ่ึงผูสอนไดใชเปนทางเลือกใหมในการสงเสริมการเรียนรูเพื่อเปดประตู

การศึกษาจากหองเรียนไปสูโลกแหงการเรียนรูอันกวางใหญ รวมทั้งการนําการศึกษาไปสูผูที่ขาดโอกาสดวย ขอจํากัดทางดาน

เวลาและสถานที่ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2544) 

การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ป โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ผูวิจัยพบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารต่ํากวาเกณฑ เกิดความสามารถทางการเรียนรูไมเทากัน เกิดปญหาเขาใจบทเรียนไมพรอมกันบางคนตองใชเวลา 

ในการเรียนรูเร็วกวาคนอ่ืน แตตองรอเพื่อน ๆ ที่ยังเรียนไมเขาใจ ทําใหเกิดความเบื่อหนายและขาดความสนใจในบทเรียน 

จากปญหาและความสําคัญ ผูวิจัยจึงไดพัฒนากระบวนการการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิด

คอนสตรัคติวิสต รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ออนไลน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

2.3 เพื่อเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิด

คอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
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3. สมมติฐานในการวิจัย 

 

3.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑมาตรฐาน 80/80 

3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ในระดับมาก 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ดวงนภา สิงหพันธุ (2557: 30) ไดใหความหมายเก่ียวกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ดังน้ี เปนทฤษฎีเก่ียวกับจิตวิทยา

และการศึกษา เปนการพัฒนาวิธีคิดที่มีอยูแลวนํามาสรางเปนความรูใหมโดยผูเรียนเอง เน้ือหาที่ผูเรียนเรียนเนนที่ตัวผูเรียน

และประสบการณของผูเรียนซ่ึงเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผูเรียน ผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวาง

ส่ิงที่พบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมที่มีมากอนมุงเนนใหผูเรียนลงมือกระทําในการสรางความรูดวยตนเอง มากกวาการเปน

ผูรับการถายทอดความรูจากครูผูสอน ครูเปนเพียงผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนนการแกปญหาเพื่อใหไดรับความรู 

ฐาปนีย ธรรมเมธา (2552: 79) กลาวถึงการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงไววา การเรียนการสอนอีเลิรนนิง  

หมายถึงการใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางการส่ือสารการเรียนการสอน โดยมีกําหนดกิจกรรมการเรียนและการสอนที่ 

ออกแบบดวยวิธีสอนหลากหลาย มีการนําเสนอเน้ือหาส่ือแบบดิจิตอล การส่ือสาร การมีปฏิสัมพันธ และการวัดประเมินผล

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

อัญชลี ดวงตอย (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรูดวยกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 

ในวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่

เรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ในภาพรวมอยูในระดับสูงและสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นรชัญญา หาภา (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนแบบอีเลิรนนิงดวยการใชปญหาเปนฐานและการสราง

คานิยมที่สงผลตอการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการเรียนแบบอีเลิรนนิงดวยการใชปญหาเปนฐานและการ

สรางคานิยม ในรายวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา ภาพรวมอยูในระดับดี 

สุปรียา สมสอน (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสตเรื่อง 

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 ผลการวิจัยพบวาผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี

ประสิทธิภาพเทากับ 81.71/80.17 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 

อมรรัตน ชัยเสนหาญ (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ดวยรูปแบบการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสต เรื่อง การเขียน Mind Mapping สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 85.19/83.08 สูงกวา

เกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ ที่พัฒนาขึ้น
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สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตอยูในระดับสูงมาก 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

5.1.1 ทําการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ ไดแก 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560  

2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ. 2551 4) แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการสรางความรูดวยตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 5) แนวคิดทฤษฎีที่

เก่ียวของกับคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรู ลําดับเน้ือหา วิธีการสอน การวัประเมินผลที่

เหมาะสมตอการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

5.1.2 พัฒนาแผนการจัดเรียนรูตามกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติ

วิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

นารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการวางแผน ออกแบบ และเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามกระบวนการเรียนรู 

5.1.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

5.1.4 หาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต  

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 

5.1.5 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

5.1.6 เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห และสรุปผล โดยหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนละหลังเรียน หาความพึ่งพอใจของนักเรียน 
 

5.2 เคร่ืองมือการวิจัย 

5.2.1 แผนการจัดเรียนรูตามกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดย

ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิด 

คอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 

5.3 กลุมเปาหมาย 

5.3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวน 10 หองเรียน จํานวนทั้งส้ิน 423 คน 
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5. 3.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม จํานวน 39 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

5.4 การวิเคราะหขอมูล 

5.4.1 วิเคราะหประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยหาคาเฉล่ีย(Mean) รอยละ (Percentage) ของ

คะแนนระหวางเรียน (E1) และคะแนนหลังเรียน (E2) 

5.4.2 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test Dependent ซ่ึงกลุม

ตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน กําหนดคาสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 

5.4.3 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย(Mean) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) แลวแปลความหมายคาเฉล่ีย บุญชม ศรีสะอาด (2545: 50-100) 

ไดกําหนดเกณฑคาเฉล่ีย ดังน้ี 

คาเฉล่ียเทากับ 4.51 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ียเทากับ 3.51 – 4.50 หมายความวา ระดับมาก 

คาเฉล่ียเทากับ 2.51 – 3.50 หมายความวา ระดับปานกลาง 

คาเฉล่ียเทากับ 1.51 – 2.50 หมายความวา ระดับนอย 

คาเฉล่ียเทากับ 1.00 – 1.50 หมายความวา ระดับนอยที่สุด 
 

6. ผลการวิจัย  
 

6.1 ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน 

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต และพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จึงไดบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน ดังภาพที่ 1 และนําไปใชทดลองใชบทเรียน

คอมพิวเตอรออนไลน ดังภาพที่ 2 
 

   
ภาพที่ 1 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 
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ภาพที่ 2 ตัวอยางการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

 

ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต  

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 จํานวน 39 คน เปนดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต  

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X  รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

1. คะแนนระหวางเรียน (E1) 30 24.31 81.03 

2. คะแนนหลังเรียน (E2) 30 25.08 83.60 

 

จากตารางที่  1 ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิด 

คอนสตรัคติ วิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 พบวาผูเรียน 

มีคะแนนระหวางเรียนเทากับ 24.31 คิดเปนรอยละ 81.03 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 25.08 คิดเปนรอยละ 83.60 ซ่ึงสูง

กวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดคือ 80/80 
 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกระบวนการเรียนรูโดยการสราง

ความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน 

ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองกระบวนการเรียนรู โดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติ วิสต  

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 จํานวน 39 คน ไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน 

และหลังเรียน เปนดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ จํานวน X  S.D. df t P 

1. แบบทดสอบกอนเรียน 39 13.74 1.97 
38 31.60 0.000* 

2. แบบทดสอบหลังเรียน 39 25.08 1.35 

* p < .05 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกระบวนการเรียนรูโดยการ

สรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 2/8 จํานวน 39 คน พบวาผูเรียนไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 13.74 คะแนน และหลังเรียนมี
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คาเฉล่ียเทากับ 25.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตาม

แนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน 

ผูวิจัยไดดําเนินการสอบถามความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิด 

คอนสตรัคติ วิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 จํานวน 39 คน 

หลังจากเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนดงัตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียน 

รายการ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคคอนสตรัคติวิสต ตรงตามจุดประสงค

การเรียนรู 
4.41 0.64 ระดับมาก 

2. การเรียนรูโดยใชเทคนิคคอนสตรัคติวิสต ชวยใหนักเรียนเขาใจการเรียนรู  4.44 0.68 ระดับมาก 

3. การเรียนรูโดยใชเทคนิคคอนสตรัคติวิสต จัดเรียงลําดับเน้ือหาไดงายตอการ

เรียนรู 
4.36 0.84 ระดับมาก 

4. การเรียนรูโดยใชเทคนิคคอนสตรัคติวิสต สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ดวยตนเอง 
4.36 0.63 ระดับมาก 

5. รูปแบบตัวอักษรมีความชัดเจนและอานไดงาย 4.36 0.78 ระดับมาก 

6. สีและขนาดของภาพเหมาะสมกับหนาจอ 4.33 0.62 ระดับมาก 

7. ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการส่ือความหมาย 4.28 0.69 ระดับมาก 

8. อธิบายเน้ือหาเขาใจงาย 4.33 0.74 ระดับมาก 

9. ทบทวนเน้ือหาบทเรียนเองได 4.62 0.63 ระดับมากที่สุด 

10. ผูเรียนสามารถเขาเรียนไดทุกที่ทุกเวลา 4.26 0.68 ระดับมาก 

โดยรวม 4.37 0.53 ระดับมาก 

 

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของของผูเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเอง

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 จํานวน 39 คน 

พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจทบทวนเน้ือหาบทเรียนเองได อยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.62 S.D.= 0.63) ขออ่ืน ๆ อยูใน 

ระดับมาก ทุกขอ และระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูที่ระดับพึงพอใจมาก ( X  = 4.37, S.D. = 0.53) 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 

มีประสิทธิภาพเทากับ 81.03/83.60 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 
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7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ออนไลน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนารู หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนารู 

รวมกับกระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต มีคา เฉล่ียเทากับ 4.37 โดยมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน มีประสิทธิภาพเทากับ 81.03/83.60 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 80/80  

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อรอุมา ธรรมวันนา (2551) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต ไดคํานึงศึกษาอยางละเอียดและพัฒนาอยางเปนแบบแผนและมีการปรับปรุงในแตละขั้นตอน ทําใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลการวิจัยพบวา ระหวางการเรียนบนเครือขายที่สรางตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิตสกับการ

เรียนปกติเทากับ 81.78/80.31 

8.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนพบวา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงนภา สิงหพันธุ (2557) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยผูเรียนเปนผูลงมือทํา แสวงหา ความรู  

สรางความเขาใจดวยตนเอง มีการแลกเปล่ียนความคิดระหวางผูเรียนดวยกัน รวมถึงมีการแลกเปล่ียนความคิดกับครูผูสอน 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีตอบทเรียนออนไลน พบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวม 

อยูที่ระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.53) สอดคลองกับงานวิจัยของ อนุชา คะชาชัย (2554) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ผูเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการออกแบบมัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค

ติวิสต วาชวยใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง และกระตุนใหเกิดการแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง สวนประกอบบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบดวย รูปแบบของบทเรียนมีความสวยงามและนาสนใจ ตัวอักษรอานงายชัดเจน การนาเขาสู

บทเรียนทาใหเกิดความพึงพอใจที่จะศึกษาเน้ือหามากขึ้น มีคาแนะนาในการใชบทเรียนและกิจกรรมมีลาดับขั้นตอนเหมาะสม 

ภาพที่ใชมีความสอดคลองกับเน้ือหาและชวยสงเสริมการเรียนรู เสียงที่ใชในการบรรยายในบทเรียนคอมพิวเตอรมีการ

กระตุนใหเกิดความนาสนใจและนาติดตาม ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูที่ระดับมากที่สุด ( X = 4.60, 

S.D. = 0.53) 
 

9. ขอเสนอแนะ 
 

งานวิจัยน้ีควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยการสรางความรูดวยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต  

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รวมกับรายวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร เพื่อจะไดนําไปปรับปรุง การสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น และในการเรียนการสอนควรเพิ่มลักษณะของ

แบบฝกกิจกรรมการเรียนใหนาสนใจมากขึ้น 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรู

แบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น กลุมเปาหมายที่ใชใน       

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) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมาก 

( X = 4.49, S.D. = 0.56) สรุปไดวา การเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: การเรียนรูแบบรวมมือ  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เทคนิค STAD 
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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

การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียน  มีความรู      

ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและรูเทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถนําความรูเก่ียวกับการดํารงชีวิต   

การอาชีพ และเทคโนโลยี  มาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรคและแขงขันในสังคมไทยและสากล ใหเห็น

แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและ

มีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มีความจําเปนที่จะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและส่ือสาร ในหัวขอเน้ือหาหน่ึงของรายวิชาน้ีจะประกอบดวยเรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร ซ่ึงเน้ือหา      

ในเรื่องน้ีก็จะประกอบไปดวย ความหมายของคอมพิวเตอร องคประกอบหลักของคอมพิวเตอร การใชงานและการดูแลรักษา

คอมพิวเตอร ซ่ึงเดิมพบวา การจัดการเรียนการสอนสวนใหญผูสอนจะสอนโดยใชวิธีสอนแบบเดียวกัน ในเวลาเทากัน        

กับผูเรียนทุกคน เปนการยากที่จะใหผูเรียนทุกคนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว อีกทั้งผูเรียนแตละคนมีความรูความสามารถ 

ที่แตกตางกัน เวลาในการจัดใหมีการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมตางๆ โดยสวนมากผูเรียนจะจัดกลุมกันเอง โดยคนที่เกงจะอยู 

กับคนที่เกง เพื่อใหตัวเองไดคะแนนมาก โดยไมคํานึงถึงคนที่ออนที่มักไมไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนออกมาต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 

  ในปจจุบันการนําคอมพิวเตอร มาใชในการสอนรูปแบบตางๆโดยเฉพาะ คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ซ่ึงเปนส่ือ

การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง ซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสมอัน ไดแก  

ขอความ ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน ภาพเคล่ือนไหว และเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรู     

ในลักษณะทีใ่กลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่สําคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน 

และกระตุนใหเกิดความตองการที่ จะเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของส่ือการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว      

ซ่ึง ผู เ รี ยนเ กิดการ เ รียนรู จากการมีปฏิ สัมพันธ  หรือการ โตตอบพร อมทั้ งการได รับผลปอนกลับ ( FEEDBACK)                       

(สุปรีชา สอนสาระ, 2554) การบูรณาการสอนนอกจากจะใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลวการนํารูปแบบการเรียนรู แบบ

รวมมือดวยเทคนิค STAD มาใชดวยจะยิ่งทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ เทคนิค STAD เปนการจัดกลุมผูเรียนออกเปนทีม ทีมละ 

4-5 คน ประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถคละกัน ประกอบดวยผูเรียนที่มีความรูในระดับ เกง ปานกลาง และออนรวมอยู

ในกลุมเดียวกัน ซ่ึงสมาชิกในทีมจะทํากิจกรรมกลุมรวมกัน มีการปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็นชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

ภายในกลุม เพื่อความสําเร็จของกลุม หลังจากน้ันก็ทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล และเอาคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉล่ียเปน

คะแนนของกลุม และใหการเสริมแรงในกลุมที่ทําคะแนนไดมากที่สุดและกลุมที่ทําคะแนนนอยลงมาตามลําดับ ผูเรียนก็จะมี

ความรวมมือในการเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนกําลังใจในการเรียนตอไป 

 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดวาการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถทําใหผูเรียน      

เกิดการเรียนรู ซ่ึง กันและกันและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นได จึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน                 

โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มาใชในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร  

สําหรับผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยคาดหวังวาการจัดการเรียนรูโดยบทเรียนที่พัฒนา จะชวยพัฒนาประสิทธิภาพ     

ใน การเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้นและสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบ

ของคอมพิวเตอร  สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน        

ที่พัฒนาขึ้น  

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 

3. สมมติฐานการวิจัย  
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบของ 

คอมพิวเตอร  สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80/80 

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน           

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก 
  

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

          นัยนา เอกบูรณวัฒน (2539: 28-29) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนหรือโปรแกรมชวยสอน คือส่ือที่ใช

ในการเรียนการสอนอันหน่ึง CAI คลายกับส่ือการสอนอ่ืน ๆ เชน วิดีโอชวยสอน บัตรคําชวยสอน โปสเตอร แตคอมพิวเตอร

ชวยสอนจะดีกวาตรงที่ตัวส่ือการสอน ที่สามารถโตตอบกับผูเรียนได ไมวาจะเปนการรับคําส่ังเพื่อมาปฏิบัติ ตอบคําถาม             

หรือไมเชนน้ันคอมพิวเตอรก็จะเปนฝายปอนคําถามได  
         ศิริชัย สงวนแกว (2534: 173-176) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การประยุกต              

นําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบตาง ๆ เปนการเสนอ

โดยตรงไปยังผูเรียนผานทางจอภาพหรือแปนพิมพ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม วัสดุทางการสอนคือโปรแกรม     

หรือ COURSEWARE ซ่ึงปกติจะถูกจัดเก็บไวในแผนดิสกหรือหนวยความจําของเครื่องพรอมที่จะเรียกใชไดตลอดเวลา  

          ดังน้ัน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางให

เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเองและเกิดการเรียนรู ในโปรแกรมประกอบไปดวย เน้ือหาวิชา 

แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟกภาพเคล่ือนไหว สีและเสียง เพื่อดึงดูด    

ใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น 

     4.1.2  รูปแบบการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD 

               ทิศนา แขมมณี (2557: 266) การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูอีกรูปแบบหน่ึง ที่มีชื่อเต็ม

วา Student Teams Achievement Divisions เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดวย ผูเรียนที่เรียนเกง    

1 คน ผูเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และผูเรียนที่เรียนออน 1 คน ซ่ึงมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 1) ขั้นนําเสนอเน้ือหา 

โดยการทบทวนพื้นฐานความรูเดิม จากน้ันครูสอนเน้ือหาใหมกับผูเรียนกลุมใหญทั้งชั้น 2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุม โดยผูเรียน

ในกลุม 4-5 คน รวมกันศึกษากลุมยอยผูเรียนเกงจะอธิบายใหผูเรียนออนฟงและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในการทํากิจกรรม   
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3) ขั้นทดสอบยอย ผูเรียนแตละคนจะทําแบบทดสอบดวยตนเอง 4) คิดคะแนนความกาวหนาแตละคน และของกลุมยอย    

ครูตรวจผลการสอบของผูเรียน 5) ชมเชย ยกยอง บุคคลหรือกลุมที่มีคะแนนยอดเยี่ยม  

              ดังน้ัน การนํารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มาใชจะยิ่งทําใหผูเรียนเกิดความ

กระตือรือรนอยากที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น เด็กจะมีกระบวนการคิดที่เปนขั้นเปนตอน มีความรับผิดชอบตองานที่ตนเองรับผิดชอบ 

     4.1.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

              พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2548: 125) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึงขนาด

ของความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน 

 ปราณี กองจินดา (2549: 42) กลาวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่

ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ

ทักษะพิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน 

               ดังน้ันจึงสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําให

ผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย   

และดานทักษะพิสัย 

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  ณัฐนภัส ยอดศรี (2558: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตดวยเทคนิคการ

เรียนรูรวมมือแบบ STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ผลการวิจัย พบวา 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ต ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพ 84.00/82.80 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนด 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 3. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนพบวาผูเรียนมี

ความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับดีมาก  

 รพีพรรณ พันธุจึงเจริญ (2555: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาปฏิบัติการประกอบเครื่อง

คอมพิวเตอรโดยใชวิธีการเรียนรูรวมกันแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ ผลการวิจัย พบวา 1. ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดีมาก ( x =4.57, S.D.= 0.57) 2.ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี ( x =4.40, S.D.= 0.60) 3. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทากับ 1.61  

4. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 จึงสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากโปรแกรม

คอมพิวเตอร ในลักษณะของการใหความรูเพิ่มเติมหรือทบทวนบทเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผลทางผูวิจัยจึงไดมี

แนวคิดในการทําการวิจัยโดยใชเทคนิค STAD เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร 

สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 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 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

งานวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest  Design โดยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี 

      5.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร ที่ผูวิจัยไดสรางแบบประเมิน

ความสอดคลองดานเน้ือหาและแบบประเมินความถูกตองดานเน้ือหาและความถูกตองของแบบทดสอบ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 3 ทาน ไดทําการประเมินเพื่อนําผลการประเมินน้ันมาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรตอไป 

        2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

   3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

จํานวน 14 ขอ 

     5.2.2 วิธีดําเนินการวิจัย 

  1) ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เรื่ององคประกอบของคอมพิวเตอร  

     2) ผูวิจัยใหผูเรียนทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนซ่ึงเปนแบบปรนัย   

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบหาคุณภาพของขอสอบโดยผูเชี่ยวชาญ 

  5.2.2.1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD 

     ขั้นที่ 1 ครูแบงผูเรียนเปนกลุม กลุมละประมาณ 4-5 คน ซ่ึงในแตละกลุมน้ันจะคละกัน       

ตามความสามารถ ประกอบดวยผูเรียนที่มีความรูในระดับเกง ปานกลาง และออนรวมอยูในกลุมเดียวกัน จากน้ันใหผูเรียน  

แตละกลุมเรียนเน้ือหาตามบทเรียน เม่ือเรียนเน้ือหาจบ ครูจะใหผูเรียนทุกคนชวยกันอานคําชี้แจงในการทํากิจกรรม    

หลังจากน้ันใหสมาชิกแตละคนในกลุมจะตองชวยกันศึกษาเน้ือหาสาระและทํากิจกรรมตามที่ครูกําหนด  

                           ขั้นที่ 2 หลังจากเรียนเน้ือหาในบทเรียนจบแลว ให ผูเรียนทุกคนในกลุมทําแบบทดสอบ    

หลังเรียน ซ่ึงจะทําแยกเปนรายบุคคล แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบ         

หาคุณภาพของขอสอบแลว ดังภาพที่ 1 

   
ภาพที่ 1 บรรยากาศระหวางการใชบทเรียน 

                ขั้นที่ 3 ครูจะเปนผูรวมผลคะแนนจากการทํากิจกรรม และการทําแบบทดสอบของแตละคน

มารวมกันและคิดคาเฉล่ียของกลุม เพื่อนํามาเปนคะแนนกลุม และสรุปผลคะแนนตามลําดับ 

         ขั้นที่ 4 ครูใหรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนไดมากที่สุด และใหรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนนอยลง

มาตามลําดับ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการเรียนตอไป 

                3) ผูวิจัยใหผูเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร  สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  

      4) นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอในงานวิจัยตอไป 
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6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

     1) ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่ององคประกอบของคอมพิวเตอร รายวิชาเทคโนโลยี        

และการส่ือสาร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังภาพที่ 2 

     
     (ก) เมนูบทเรียน                               (ข) เน้ือหา                               (ค) แบบทดสอบ   

ภาพที่ 2 ตัวอยางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 จากภาพที่ 2 เปนตัวอยางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร            

ซ่ึงประกอบดวย (ก) ผูเรียนคลิกที่ปุมเขาเมนูบทเรียน จะมี 3 หนวยการเรียนรูใหผูเรียนไดเลือกเรียน (ข) ตัวอยางเน้ือหาที่มีใน

บทเรียน (ค) แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     

 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

และการส่ือสาร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 

80.56 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.67 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 

   6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ปรากฏ

ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N X  S.D. 퐷  2  t 

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 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

      ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังตารางที่ 3  
 

ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.46 0.53 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.49 0.53 มาก 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.52 0.63 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.49 0.56 มาก 

 

จากตารางที่ 3 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาโดยรวมผูเรียนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.56) 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD  เรื่อง องคประกอบ

ของคอมพิวเตอร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         

และการส่ือสาร มีประสิทธิภาพเทากับ 80.56/81.67 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผ ล สั มฤ ท ธ์ิท า ง ก าร เ รี ย นข อง ผู เ รี ย น ที่ เ รี ย น ด ว ย บท 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 เรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยู ในระดับมาก                

( X = 4.49, S.D. = 0.56) 
 

8. อธิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD  เรื่อง องคประกอบ

ของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ   

การส่ือสาร มีประสิทธิภาพ 80.56/81.67 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร วรวงษ  

(2558) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตางๆ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 โรงเรียนบานปลองเหล่ียม ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร  

ชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑเทากับ 80.56/81.89 สูงกวาเกณฑที่กําหนดที่ (80/80) 

 8.2 ผล สั มฤท ธ์ิท า ง การ เ รี ย นของ นัก เ รี ย นที่ เ รี ย นด ว ยบท เ รี ย นค อมพิ ว เ ต อร ช ว ย สอน ห ลั ง เ รี ย น                       

( X = 24.37, S.D. = 2.40) สูงกวากอนเรียน ( X = 19.73, S.D. = 2.59) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลอง   

กับงานวิจัยของ ภาสกร เรืองรอง (2557) ไดพัฒนาบทเรียนบนเครือขายรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD           

เรื่องการประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียน ( X = 26.17, S.D. = 1.40) สูงกวากอนเรียน ( X = 16.25, S.D. = 2.19) โดยใชวิธีการเรียนรู

รวมกับแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 8.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยู ในระดับมาก                

( X = 4.49, S.D. = 0.56) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐนภัส ยอดศรี (2558) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนบนอินเทอรเน็ต ดวยเทคนิคการเรียนรูรวมมือแบบ STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี ผลการวิจัยพบวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตที่ผู วิจัยพัฒนาขึ้นอยู ในระดับมาก          

( X = 4.66, S.D. = 0.50) 
 

9. ขอเสนอแนะ 
 

         ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับรายวิชาอ่ืนๆ 

เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนากระบวนการเรยีนรูเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โดยใชทฤษฎกีารสรางความรูดวยตนเองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา 

คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนกัเรยีนระดบัช้ันประถมศึกษาปที ่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 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft 

Excel สําหรับผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยกระบวนการ

เรียนรูที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) โดยวิธีสุมอยางงาย จํานวน 30 คน เครื่องมือใน

การวิจัย ไดแก 1) กระบวนการเรียนรูเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน          

2) แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธ์ิภาพตามเกณฑ 80.22/81.67 2) ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนรู      

ที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก ( X = 4.32, S.D .= 0.31) จึงสรุปไดวา กระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นโดยใชทฤษฎีการสราง

ความรูดวยตนเอง รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

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 โดยไมมีส่ือประกอบ การสอนที่สามารถสราง

แรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน ทําใหเปนรายวิชาที่นาเบื่อ ไมนาสนใจ หรือบางครั้งก็ปฏิบัติตามไมทัน ผูเรียนจึงไมสามารถ

เรียนรูไดเต็มศักยภาพเทาที่ควร สงผลใหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนหลังเรียนแลวไมเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ (2551) 

 แนวคิดการสรางความรูดวยตนเองมีความเก่ียวของกับธรรมชาติของความรูของมนุษย ซ่ึงมีความหมายทั้งในเชิง

จิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีดานจิตวิทยาเริ่มตนดวยเพียเจต (Piaget) ที่เสนอไววา การเรียนรูของเด็กเปนกระบวนการ

สวนบุคคลมีความเปนเอกนัย และวีกอทสกี Vygotsky (1978) ไดขยายขอบเขตการเรียนรูของแตละบุคคลวาเกิดจากการ

ส่ือสารทางภาษากับบุคคลอ่ืน ซ่ึงผลงานเขาเปนที่ยอมรับกันในประเทศรัสเซียและเริ่มเผยแพรสูประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศตาง ๆ ในยุโรป สําหรับทฤษฎีการเรียนรูตามแนวการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) จัดเปนทฤษฎีการ

เรียนรูกลุมปญญานิยม (Cognitive Psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของออซูเบล (Ausubel) และเพียเจต (Piaget) 

ลักขณา สริวัฒน (2557) 

 คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) หมายถึง การประยุกตนําคอมพิวเตอรมาชวยใน

การเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบตาง ๆ เชน การเสนอแบบติวเตอร (Tutorial) 

แบบจําลองสถานการณ (Simulations) หรือแบบการแกไขปญหา (Problem Solving) การเสนอเน้ือหาดังกลาวเปนการเสนอ

โดยตรงไปยังผูเรียนผานทางจอภาพ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม วัสดุทางการสอนคือโปรแกรมหรือ Courseware ซ่ึง

ปกติจะถูกจัดเก็บไวในแผนดิสกหรือหนวยความจําของเครื่องพรอมที่จะเรียกใชไดตลอดเวลา การเรียนในลักษณะน้ี ผูเรียน

จะตองโตตอบหรือตอบคําถามเครื่องคอมพิวเตอรดวยการพิมพ การตอบคําถามจะถูกประเมินโดยคอมพิวเตอร และเสนอ

ขั้นตอนหรือระดับในการเรียนขั้นตอไป ศิริชัย สงวนแกว (2534) 

 จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจ และเล็งเห็นวา ประเทศไทยใหความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิตเน่ืองจาก

ปจจุบันบุคลากรถือไดวาเปนกําลังในการขับเคล่ือนประเทศใหกาวหนาไปในทิศทางที่ถูกตองเพื่อพัฒนาประเทศใหเกิดการ

แขงขันกับประเทศอ่ืน ๆ จึงตองการบุคลากรที่ มีคุณภาพ โดยมีการใหความสําคัญกับระบบการศึกษาที่ เปนระบบมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความสามารถของแตละบุคคลประกอบกับเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เขามามีบทบาทมากขึ้น ดังน้ัน

เพื่อเปนการรองรับผูศึกษาจึงตองการสรางส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรื่องการพัฒนาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซ่ึงนักเรียนใหความสําคัญนอย ดังน้ัน 

จากปญหาที่เกิดขึ้นผูศึกษาจึงตองการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เพื่อความนาสนใจใหกับบทเรียน 

 ดวยเหตุน้ีทําใหผูศึกษาตองการพัฒนาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร 

เรื่อง Microsoft Excel โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สําหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ขึ้นมาเพื่อในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอการ

เรียนการสอนของผูเรียนที่มีลักษณะแตกตางกันออกไป และเพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพและ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในลําดับตอไป 
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

 2.1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80/80 

 2.2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย กระบวนการ

เรียนรูที่พัฒนาขึ้น 

 2.3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น 
 

3. สมมติฐานในการวิจัย  
 

 3.1. กระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป 5 มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80/80 

 3.2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย กระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทางสถิติที่ระดับ 0.5 

 3.3. ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

   4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      4.1.1.1 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      ศิริชัย นามบุรี (2542) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน เปนบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นใน

ลักษณะซอฟทแวรสําเร็จรูป (Package Software) นําไปสอน (Instruction) เน้ือหาใหม โดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือใน

การเรียนการสอนบทเรียนหรือนําเสนอบทเรียนผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดตามระดับความสามารถของตนเอง ใน

บทเรียนมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อทดสอบกอนเรียน หลังเรียน จุดเดนที่สําคัญคือ การนําเสนอเน้ือหาใน

ลักษณะหลายส่ือ (Multimedia) ไดแก ประเภทขอความ (Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพวิดีโอ 

(Video) และเสียง (Audio) โดยผูเรียนจะมีโอกาสไดปฏิสัมพันธ (Interaction) กับการเรียนผานเครื่องไมโครคอมพิวเตอรได

ตลอดเวลา 

      บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง บทเรียนสําเร็จรูปที่นําเสนอเน้ือหา ส่ือกิจกรรม การตรวจ

ปรับ การประเมินผล และกระบวนการเรียนรูอ่ืน ๆ ที่ถูกจัดกระทําไวอยางเปนระบบและมีแบบแผน โดยใชคอมพิวเตอร

นําเสนอและจัดการเพื่อใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับบทเรียนน้ัน ๆ ตามความสามารถของตนเอง โดยผูเ รียนไม

จําเปนตองมีทักษะและประสบการณดานการใชคอมพิวเตอรมากอน ก็สามารถเรียนรูได 

   4.1.2 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) 

      ทิศนา  แขมมณี (2545) ไดกลาวถึงทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองดังน้ี  

      ทฤษฎีการเรียนรู 

      วีก็อสก้ี (Vygotsky) เปนนักจิตวิทยาชาวรัสเซียที่ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับพัฒนาการทางเชาวปญญาใน

สมัยเดียวกับเพี่ยเจต (Piaget) ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวปญญาของเพียเจตและวีก็อทสก้ีเปนรากฐานที่สําคัญของทฤษฎีการ

สรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) เพียเจตอธิบายวา พัฒนาการทางเชาวปญญาของบุคคลมีการปรับตัวผานทาง



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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กระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (assimilation) และกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา (accommodation) พัฒนาการ

เกิดขึ้นเม่ือบุคคลรับและซึมซาบ ขอมูลหรือประสบการณใหมเขาไปสัมพันธกับความรูหรือโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม  

หากไมสามารถสัมพันธกันไดจะเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น (disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะใหอยูในภาวะสมดุล 

(equilibrium) โดยใชกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา (accommodation) 

                     ทั้งเพียเจตและวีก็อทสก้ี นับวาเปนนักทฤษฎีการเรียนรูในกลุมพุทธินิยม (Cognitivism) ซ่ึงเปนกลุม

ที่ใหความสนใจศึกษาเก่ียวกับ “cognition” หรือกระบวนการรูคิด หรือกระบวนการทางปญญา นักคิดคนสําคัญในกลุมน้ีคือ 

อุลริค ไนสเซอร (Ulrich Neisser) 

                     สรุปไดวาทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง เปนทฤษฏีที่ใหความสําคัญกับกระบวนการและวิธีการ

ของบุคคลในการสรางความรูความเขาใจจากประสบการณ  รวมทั้งโครงสรางทางปญญาและความเชื่อที่ใชในการแปล

ความหมายเหตุการณและส่ิงตางๆ  เปนกระบวนการที่ผูเรียนจะตองกระทํากับขอมูล  นอกจากกระบวนการเรียนรูจะเปน

กระบวนการปฏิสัมพันธภายในสมองแลว  ยังเปนกระบวนการทั้งดานสติปญญาและสังคมควบคูกันไป  
  

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิด

อุปถัมภ) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 52 คน  

   กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ)

จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย 

 5.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

   งานวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี 

   5.2.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

    1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel โดย สําหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สรางดวยโปรแกรม 

    2) แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต แบบ Scoring Rubrics 

               3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบปรนัยกอนเรียน 30 ขอ แบบ 4 ตัวเลือก 

แบบทดสอบปรนัยหลังเรียน 30 ขอ แบบ 4 ตัวเลือก ออกแบบตามเน้ือหา 3 บทเรียน 

                4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน แบบ Scoring Rubrics 

    5.2.2 วิธีดําเนินการวิจัย 

      1) ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค และวิธีในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระ        

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง Microsoft Excel 

      2) ผูวิจัยใหผูเรียนทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนซ่ึงเปนแบบปรนัย ชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบหาคุณภาพของขอสอบ  

    5.2.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสรางความรูดวยตนเอง 

      ขั้นนํา ผูเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายและมีแรงจูงใจในการเรียนบทเรียน 

      ขั้นทบทวนความรูเดิม ผูเรียนแสดงออกถึงความรูความเขาใจเดิมที่มีอยูเก่ียวกับเรื่องที่จะเรียน 

      ขั้นปรับเปล่ียนความคิด ประกอบดวยขั้นตอนยอย ดังน้ี 
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      1) ทําความกระจางและแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันและกัน ผูเรียนจะเขาใจไดดีขึ้น เม่ือไดพิจารณา

ความแตกตางและความขัดแยงระหวางความคิดของตนเองกับของคนอ่ืน ผูสอนจะมีหนาที่อํานวยความสะดวก ดังผูวิจัยให

ผูเรียนศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง Microsoft Excel 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน 
 

    2) การสรางความคิดใหม จากการอภิปรายและการสาธิต ผูเรียนจะเห็นแนวทางแบบวิธีการ            

ที่หลากหลายในการตีความปรากฏการณ หรือเหตุการณแลวกําหนดความคิดใหม หรือความรูใหม 

    3) ประเมินความคิดใหม (evaluation of the new ideas) โดยการทดลองหรือการคิดอยางลึกซ้ึง 

ผูเรียนควรหาแนวทางที่ดีที่สุดในการทดสอบความคิดหรือความรูในขั้นตอนน้ีผูเรียนอาจจะรูสึกไมพึงพอใจความคิดความเขาใจ

ที่เคยมีอยู เน่ืองจากหลักฐานการทดลองสนับสนุนแนวคิดใหมมากกวา 

    ขั้นนําความคิดไปใช เปนขั้นตอนที่ผูเรียนมีโอกาสใชแนวคิดหรือความรูความเขาใจที่พัฒนาขึ้นมาใหม

ในสถานการณตาง ๆ ทั้งที่คุนเคยและไมคุนเคย เปนการแสดงวาผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 

    ขั้นทบทวน ผูเรียนจะไดทบทวนวา ความคิด ความเขาใจของเขาไดเปล่ียนไป โดยการเปรียบเทียบ

ความคิดเม่ือเริ่มตนบทเรียนกับความคิดของเขาเม่ือส้ินสุดบทเรียน ประกอบดวยขั้นตอนยอย ดังน้ี 

    1) ผูวิจัยใหผูเรียนทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลทางการเรียน เรื่อง Microsoft 

Excel ซ่ึงเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบ หาคุณภาพของขอสอบแลว  

    2) ผูวิจัยใหผูเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุม สาระการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

    3) นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอในงานวิจัยตอไป 
 

6. ผลการวิจัย 
 

 6.1  ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง Microsoft Excel โดยสําหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 ดังภาพที่ 2 
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         ภาพที่ 2 )ก (หนาเขาสูบทเรียน              ภาพที่ 2 )ข(  หนาเมนูหลัก              ภาพที่ 2 )ค(  หนาเมนูบทเรียน  

             

             ภาพที่ 2 )ง (หนาเน้ือหา                   ภาพที่ 2 )จ (หนากิจกรรม             ภาพที่ 2 )ฉ ( หนาแบบทดสอบ  

ภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 

ผลการวิเคราะหประสิทธ์ิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหประสิทธ์ิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X  S.D. รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

1. คะแนนระหวางเรียน (E1) 45 36.10 3.30 80.22 

2. คะแนนหลังเรียน (E2) 30 24.50 2.80 81.67 

 

จากตารางที่ 1 พบวาผูเรียนมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 80.22  

( X = 36.10, S.D. = 3.30) และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.67 ( X = 24.50, S.D. = 2.80) ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80  

 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สภาพการเรียน N x̄  S.D. 퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 30 11.63 2.09 
386 5216 24.84* 

หลังเรียน 30 24.50 2.80 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนกอนเรียน ( X = 11.63, S.D. = 2.09) คะแนนหลังเรียน ( X = 24.50, S.D. = 2.80) 

สรุปไดวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 6.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.35 0.26 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.32 0.27 มาก 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.29 0.40 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.32 0.31 มาก 

  

จากตารางที่ 3 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจ ( X = 4.32, S.D .= 0.31) 

อยูในระดับมาก 
 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย 
 

 7.1 พบวาผูเรียนมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 80.22 ( X = 

36.10, S.D. = 3.30) และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.67 ( X = 24.50, S.D. = 2.80) ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

 7.2 พบวาคะแนนกอนเรียน ( X = 11.63, S.D. = 2.09) คะแนนหลังเรียน ( X = 24.50, S.D. = 2.80) สรุปไดวา

ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจ ( X = 4.32, S.D. = 0.31) อยูในระดับมาก 
 

8. อธิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

 8.1 พบวาผูเรียนมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 80.22 ( X = 

36.10, S.D. = 3.30) และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.67 ( X = 24.50, S.D. = 2.80) ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 /80  

ที่ตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพย ทองมาก (2556) ที่ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาผลการใชชุดการสอนซอมเสริมการ

เรียน Program Microsoft Excel 2007 เรื่อง การสรางสูตรและการใชฟงคชั่นในการคํานวณ ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง พบวาการวิจัยมีประสิทธ์ิภาพที่ 

81.90/85.71 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 

 8.2 พบวาคะแนนกอนเรียน ( X = 11.63, S.D. = 2.09) คะแนนหลังเรียน ( X = 24.50, S.D. = 2.80) สรุปไดวา

ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ

พรพรรณ จันทรวงค (2558) ที่ไดศึกษาเรื่อง ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต เรื่อง จํานวน

เต็ม ที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะห ของผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวากลุมตัวอยางมีคะแนนกอนเรียน ( X =

12.47, S.D. = 1.80) คะแนนหลังเรียน (x̄ = 25.03, S.D. = 2.31) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 8.3 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจ ( X = 4.32, S.D. = 0.31) อยูใน    

ระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 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 

 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนควรใหคําแนะนํากอนทุกครั้งเพื่อใหทราบถึง

ขั้นตอนวิธีการที่ถูกตอง ซ่ึงชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และใหคําแนะนําชวยเหลือ

แกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางเรียน 

 ขอเสนอแนะในการนําไปใชงาน 

 งานวิจัยน้ีควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน รวมกับรายวิชาอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจะไดนําไป

ปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัด  

การเรียนรูแบบซิปปารายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสนที่มี

ประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความ 

พึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน ดวยวิธีการเลือกแบบสุมอยางงาย 

โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 2) แบบ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) และ 4) แบบ

ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

คือ 81.11/86.56 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ      

3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก ( X = 4.6, S.D. = 0.40) จึงสรุปไดวา 

การเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบซิปปา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

1. บทนํา  
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 22 ไดกําหนดไว  

วาการจัดการศึกษาตองยึดหลักเสมอวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเร ียน              

มีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ       

และมาตรา 24 ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการจัดเน้ือหาสาระ    

และกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัดและสนใจของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะกระบวนการคิด 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู

จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง และจัดการเรียน     

การสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ

อันพึงประสงคไวในทุกวิชาสงเสริม สนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอํานวย    

ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู 

ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆจัดการเรียนรู        

ใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกัน

พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 12-14) 

ปญหาสําคัญประการหน่ึงของระบบการศึกษาไทย คือ ขาดกระบวนการเรียนรูที่ดี สภาพการเรียนการสอนโดยทั่วไป

ตั้งแตประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัย คือ การศึกษาเอาวิชาเปนตัวตั้งครูถายทอดเน้ือหา นักเรียนทองจําการเรียนที่เนน

การถายทอดและการทองจําเน้ือหาวิชาดังกลาวกอใหเกิดผลเสียหลายประการดังเชน ผูเรียนคิดไมเปน ทําไมเปน และสัมพันธ

กับคนอ่ืนและส่ิงแวดลอมไมเปน ทําใหผู เรียนเรียนรูไมเปนทําใหผู เรียนไมสามารถเรียนรูอยางตอเน่ืองไดตลอดชีวิต      

(ประเวศ วะสี, 2541: 40-47) จากการสอบถามครูในโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่องการติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการ นักเรียนสวนมากมีปญหาจําขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการไมได และขาดส่ือที่ทันสมัย 

ซอฟตแวร (software) หมายถึงชุดคําส่ังหรือโปรแกรมที่ใชส่ังงานใหคอมพิวเตอรทํางาน ซอฟตแวรจึงหมายถึงลําดับ

ขั้นตอนการทํางานที่เขียนขึ้นดวยคําส่ังของคอมพิวเตอร คําส่ังเหลาน้ีเรียงกันเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร จากที่ทราบมาแลว  

วาคอมพิวเตอรทํางานตามคําส่ัง การทํางานพื้นฐานเปนเพียงการกระทํากับขอมูลที่เปนตัวเลขฐานสอง ซ่ึงใชแทนขอมูลที่เปน

ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแมแตเปนเสียงพูดก็ได  ซอฟตแวรจึงเปนสวนสําคัญของระบบคอมพิวเตอร หากขาดซอฟตแวร

คอมพิวเตอรก็ไมสามารถทํางานได ซอฟตแวรจึงเปนส่ิงที่จําเปนและมีความสําคัญมาก และเปนสวนประกอบหน่ึงที่ทําให

ระบบสารสนเทศเปนไปไดตามที่ตองการ นักเรียนทุกคนควรเรียนความรูเบื้องตนเก่ียวกับหลักการทํางานของซอฟตแวร    

และการติดตั้งระบบปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องชวยครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา

ตาง ๆ ดวยวิธีการเขียนโปรแกรมซ่ึงประกอบดวย เน้ือหาบทเรียน กิจกรรมและการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก

คอมพิวเตอร ซ่ึงมีรูปแบบตัวหนังสือ ภาพกราฟกสวยงาม และเสียง ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามคําแนะนําในการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรคือ การโตตอบกันระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร      

และสามารถทราบผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุถึงเกณฑที่ตั้งหรือไม รวมทั้งมีการเสริมแรงจูงในการเรียนใหกับผูเรียน 

ซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางมีสวน

รวมในกิจกรรมการเรียนรูฝกคนควารวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง การมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียนจะ

ชวยสงเสริมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมในการสรางความรูมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนหรือส่ิงแวดลอมการเรียนรูกระบวนการ

ตาง ๆ และสามารถนําความรูไประยุกตใช กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2550) 
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จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเห็นสมควรที่จะจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อใชในการประกอบการ

เรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร ซ่ึงพัฒนาขึ้นจากโปรแกรม Camtasia Studio 8 โดยรวมการจัดการเรียนแบบซิปปา 

โดยบทเรียนสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนในเน้ือหามากยิ่งขึ้นและผูเรียนสามารถที่จะทบทวนความรูไดตลอดเวลา   

โดยรูปแบบการนําเสนอในลักษณะของมัลติมีเดียคือ การแสดงขอมูลเปนรูปภาพ กราฟก เสียง ภาพเคล่ือนไหว นําเสนอ

เน้ือหาใหงายตอการเขาใจผูเรียนสามารถที่จะมาทบทวนก่ีครั้งก็ได ผูจัดทําไดทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อทดสอบความรู

พื้นฐานเดิมกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดระดับพัฒนาการเรียนรู ในระบบการจัดการเรียนรู LMS ดังน้ันบทเรียน

สําเร็จรูปที่สรางขึ้นมาน้ีผูเรียนสามารถเรียนไดทุกเวลาและทุกสถานที่และยังอํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดมากยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบซิปปา รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80/80  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 

 

3. สมมติฐานในการในการศึกษา 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบซิปปารายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

3.3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น อยูในระดับมาก 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

  4.1.1 แบบวิธีการสอนซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) 

  กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2550) เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียน     

เปนศูนยกลางมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูฝกคนควารวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง การมีสวนรวม       

ในกิจกรรมของนักเรียนจะชวยสงเสริมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมในการสรางความรู มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนหรือ

ส่ิงแวดลอมการเรียนรูกระบวนการตาง ๆ และสามารถนําความรูไประยุกตใช  

     4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      มนัสนันท พิมพินิจ (2555: 273) ไดกลาวไววา “คอมพิวเตอรชวยสอน” Computer Assisted Instruction 

เปนส่ือการเรียนการสอนที่มีการผสมผสานรูปแบบของการนําเสนอไดหลายรูปแบบและหลายสถานการณ ไมวาจะเปนการ

นําเสนอโดยใชภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ใชเสียงหรือแมแตตัวอักษรที่เปนขอความเพื่อใหผูเรียนสามารถเข าถึงบทเรียน         

ใหไดมากที่สุดและยังสามารถเรียนไดดวยตนเองและทบทวนไดตามตองการ  

 นัยนา เอกบูรณวัฒน (2539: 28-29) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนหรือโปรแกรมชวยสอน คือส่ือที่ใช        

ในการเรียนการสอนอันหน่ึง CAI คลายกับส่ือการสอนอ่ืน ๆ เชน วิดีโอชวยสอน บัตรคําชวยสอน โปสเตอร แตคอมพิวเตอร
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ชวยสอนจะดีกวาตรงที่ตัวส่ือการสอน ที่สามารถโตตอบกับผูเรียนได ไมวาจะเปนการรับคําส่ังเพื่อมาปฏิบัติ ตอบคําถาม    

หรือไมเชนน้ันคอมพิวเตอรก็จะเปนฝายปอนคําถามได 

 ดังน้ันจึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือ 

สรางใหเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเองและเกิดการเรียนรู ในโปรแกรมประกอบไปดวย 

เน้ือหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟกภาพเคล่ือนไหว สีหรือเสียง 

เพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น 

4.1.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2544: 98) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปน แบบทดสอบที่ใชวัดความรู 

ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่ผูเรียนไดเรียนรูมาแลววาบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนดไวเพียงใด   

 ไพศาล หวังพานิช (2543: 89) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอัน

เกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมหรือการสอบ 

จึงเปนการตรวจวัดระดับความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใด สามารถวัดไดโดยการใชแบบทดสอบตาง ๆ    

เชน ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ เปนตน 

 ดังน้ันจึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู ความสามารถ ของผูเรียนซ่ึงเกิดจากการเรียน 

การสอนที่ไดรับ ทําใหพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในดานตางๆ ซ่ึงพิจารณาจากความสามารถของผูเรียนจากคะแนนที่กําหนด 

ซ่ึงผูเรียนแตละคนอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียนแตละคน 
  

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

      ดาวรถา วีระพันธ (2559: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน             

วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1ผลการวิจัย พบวา 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น               

มีประสิทธิภาพ 86.22/84.02 ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลังเรียนเฉล่ียรอยละ 84.00 ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว

รอยละ 80 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และ 3. ความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนวิชา ภาษาไทยอยูในระดับมาก ( X  = 4.30, S.D.= 0.62)  

    ภาสกร เรืองรอง (2559: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีรวมกับการจัด       

การเรียนรูแบบซิปปาโมเดลเรื่อง ดนตรีสากลเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1ผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียน         

บนแท็บเล็ตพีซีรวมกับการจัดการเรียนรูแบบซิปปาโมเดล เรื่อง ดนตรีสากลเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1               

มีประสิทธิภาพ 80.48/82.10 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี        

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก      

ดังน้ันจึงสรุปไดวา จากงานวิจัยที่เก่ียวของคอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรู

ไดดวยตนเองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงบรรจุเน้ือหาวิชาตามขั้นตอนของการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวาง

บุคคล และคอมพิวเตอรชวยสอนจะทําหนาที่เปรียบเสมือนครูในการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในการเรียนใหกับผูเรียน  

ในลักษณะของการใหความรูเพิ่มเติมหรือทบทวนบทเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทางผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการทํา

การวิจัยโดยใชรูปแบบการจัดการเตียนรูแบบซิปปารวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร           

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
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5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย 

       ประชากร คือ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4/5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนมัธยมฐานบิน

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 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

 5.2.1 วิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหา เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 5.2.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ สําหรับนักเรียน    

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 5.2.3 ทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อสํารวจปญหาของบทเรียนที่อาจเกิดขึ้นได 

 5.2.4 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 ในดานเทคนิค ดานเน้ือหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 

 5.2.5 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ไปทดลอง โดยใชรูปแบบการจัด     

การเรียนรูแบบซิปปาตามที่กําหนดไว  

 ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเดิม เปนการดึงความรูของผูเรียนในเรื่องที่จะเรียน เพื่อชวยใหผูเรียน          

มีความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของตน ซ่ึงผูสอนอาจใชวิธีการตาง ๆไดอยางหลากหลาย  

 ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรูใหม เปนการแสวงหาขอมูลความรูใหมที่ผูเรียนยังไมมีจากแหลงขอมูล     

หรือแหลงความรูตาง ๆ ซ่ึงครูอาจเตรียมมาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับแหลงขอมูลตาง ๆเพื่อใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได 

 ขั้นที่ 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม ผูเรียนจะตอง

ศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูที่หามาไดผูเรียนจะตองสรางความหมายของขอมูล/ประสบการณใหม ๆ โดยใช

กระบวนการตาง ๆ ดวยตนเอง  เชน ใชกระบวนการคิด และกระบวนการกลุมในการอภิปรายและสรุปความเขาใจเก่ียวกับ

ขอมูลน้ัน ๆ ซ่ึงอาจจําเปนตองอาศัยการเชื่อมโยงกับความรูเดิม 

 
ภาพที่1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาในบทเรียน 

 ขั้นที่ 4  การแลกเปล่ียนความรูความเขาใจกับกลุม ผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนเรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ในการตรวจสอบความรูความเขาใจของตน รวมทั้งขยายความรูความเขาใจของตน 

แกผูอ่ืน และไดรับประโยชนจากความรูความเขาใจของผูอ่ืนไปพรอม ๆ กัน 

 ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู เปนการสรุปความรูที่ไดรับทั้งหมด ทั้งความรูเดิมและความรูใหม 

และจัดส่ิงที่เรียนใหมีระบบระเบียบ เพื่อชวยใหผูเรียนจดจําส่ิงที่เรียนรูไดงาย 

 ขั้นที่ 6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน หากขอความรูไดเรียนรูมาไมมีการปฏิบัติ ขั้นน้ีเปนขั้น    

ที่ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการสรางความรูของตนใหผูอ่ืนรับรู เปนการชวยใหผูเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบ   
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ความเขาใจของตนและชวยสงเสริมใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค แตหากตองมีการปฏิบัติตามขอความรูที่ได ขั้นน้ีจะเปน   

ขั้นปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ไดปฏิบัติดวย 

 ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู 

                  5.2.6 ผู วิจัยใหนักเรียนทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลทางการเรียน เรื่องการติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการ ซ่ึงเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานประเมินดัชนีความสอดคลองระหวาง    

ขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบการวัดผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC)   

                  5.2.7 ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชา

คอมพิวเตอร เรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4  

                  5.2.8 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอในงานวิจัยตอไป 

         5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 5.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 5.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 5.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   
 

6. ผลการศึกษา /การวิจัย  
  

6.1 ผลการการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบซิปปารายวิชาคอมพิวเตอร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังภาพ 2 – 4 ดังน้ี  

   

ภาพที่ 2 บทเรยีน ภาพที่ 3 วีดีโอ ภาพที่ 4 แบบทดสอบ 

 

 การวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X  S.D. รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

1. คะแนนระหวางเรียน (E1) 30 24.33 1.94 81.11 

2. คะแนนหลังเรียน (E2) 30 25.97 3.20 86.56 
  

จากตารางที่ 1 พบวาผูเรียนมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 81.11 

( X = 24.33, S.D.= 1.94) และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 86.56 ( X = 25.97, S.D.= 3.20) ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 
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6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N X  S.D. 퐷  2  t 

กอนเรียน 30 14.17 2.78 
354 4466 20.48* 

หลังเรียน 30 25.97 3.20 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนสอบกอนเรียน ( X = 14.17, S.D. = 2.78) และหลังเรียน ( X = 25.97, S.D. = 3.20) 

โดยสรุปไดวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น แสดงดังตารางที่ 3 
  

ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.40 0.33 พึงพอใจ มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.40 0.28 พึงพอใจ มาก 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.62 0.61 พึงพอใจ มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.47 0.40 พึงพอใจ มาก 
 

จากตารางที่ 3 พบวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจ ( X = 4.47, 

S.D. = 0.40) อยูในระดับมาก 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 7.1 ผูเรียนมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 81.11 ( X = 24.33, S.D. 

= 1.94) และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 86.56 ( X = 25.97, S.D. = 3.20) ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 7.2 คะแนนสอบกอนเรียน ( X = 14.17, S.D. = 3.20) และหลังเรียน ( X = 25.97, S.D. = 3.20) โดยสรุปไดวา

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจ ( X = 4.47, S.D. = 0.40) อยูใน

ระดับมาก 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 

 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบซิปปา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 

เทากับ 81.11/86.56 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัย (ภาสกร เรืองรอง, 2559)  ไดทําการ

วิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีรวมกับการจัดการเรียนรูแบบซิปปาโมเดลเรื่อง ดนตรีสากลเบื้องตน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 พบวา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 80.48/82.10 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
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 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน ( X = 25.97 , S.D. = 3.20) สูงกวากอนเรียน ( X = 14.17, S.D. = 3.20) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัย (ดาวรถา วีระพันธ, 2559) ที่ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน 

( 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 ผูเรียนมีอิสระในการที่จะควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง 

เชน สามารถเรียนรูเองไดทุกที่ ทุกเวลา จนกวาผูเรียนจะเขาใจ 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยที่ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น ควรนําแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไปบูรณาการกับวิชาอ่ืน เพื่อใหเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหกับรายวิชา

อ่ืนตอไป  
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงาน

โปรแกรม Microsoft PowerPoint สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองกรณีศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทั้งกอนเรียนและหลังเรียนของ

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) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจ

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.17) ทางสถิติ จึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 431 

1. บทนํา  
 

ในปจจุบันทางเทคโนโลยีไดมีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรา  โดยเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยี

หน่ึงสังเกตวาคอมพิวเตอรไดถูกนํามาใชกับทุกสาขาวิชาชีพ  และในสาขาวิชาชีพทางการศึกษาน้ีเองก็ไดเอาคอมพิวเตอรมา

เปนหลักสูตรการสอนตามโรงเรียน  และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะและความรูของผูเรียนการนําเอาคอมพิวเตอรมา

ลงในหลักสูตรการเรียนการสอนมีการพัฒนาขึน้มาในอีกรูปแบบหน่ึงน้ันก็คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอรซ่ึงเปนการเรียนการสอน

ในอีกแบบที่มีลักษณะตางจากการเรียนการสอนในหองเรียนคือ เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะชวนในผูเรียนเกิด

ความสนใจที่อยากจะศึกษาในบทเรียน ตัวผูเรียนเองก็สามารถที่จะศึกษาไดดวยตัวเองทุกเวลา สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

กฤตยา วิทูรวิทยลักษณ (2546) ที่พบวาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสถาบันการศึกษาในระดับปฐมวัยใชในการพัฒนา

บทเรียน การเก็บขอมูลดานสุขภาพและในสวนที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการผลิตส่ือและจากการ

สํารวจโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) พบวาผูเรียนยังขาดทักษะในสรางสรรคความสวยงามของการนําเสนองานจึงได

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ขึ้นมา 

คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) เปนกระบวนการเรียนการสอน โดยใชส่ือคอมพิวเตอร 

ในการนําเสนอเน้ือหาเรื่องราวตางๆ เปนการเรียนโดยตรง และเปนการเรียน แบบมีปฏิสัมพันธ ( Interactive) คือสามารถ

โตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรได เปนส่ือที่กําลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน  จึงไดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนเก่ียวกับการใชงาน Microsoft PowerPoint โปรแกรม PowerPoint เปนโปรแกรมที่รูจักกันเปนอยางดีวาใชสําหรับการ

นําเสนองาน เน่ืองจากการใชงานงายและไมตองมีพื้นฐานมากนัก ก็สามารถทําผลงานได รวมทั้งมีเครื่องมือชวยเหลือตางๆใน

การผลงานใหอีกมากมาย เน้ือหาบทเรียนทั้งหมดทําขึ้นก็เพื่อเปนส่ือในการเรียนการสอนเพื่อใหผูที่ไดศึกษาบทเรียนเกิดความรู

และความเขาใจ สามารถที่จะใชโปรแกรมน้ีไดอยางเต็มที่เพื่อนําผลงานไปใชใหเกิดประโยชนและนาสนใจยิ่งขึ้น  

การเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed learning: SDL) เปนส่ิงสําคัญที่สามารถสรางคนทํางานที่ใชความรู 

(knowledge worker) ซ่ึงสามารถพัฒนาสังคมและประเทศใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและเศรษฐกิจฐานความรูการพัฒนา

นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจใหสามารถเรียนรูดวยตนเองไดเพื่อเปนคนทํางานที่ใชความรูเปนส่ิงสําคัญเชนเดียวกัน SDL 

สามารถแบงออกไดเปน 2 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนการสอน และดานคุณลักษณะสวนบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ธนวัฒน พันธชัย และ นคินทร พัฒนชัย (2559) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

เรื่อง คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30  คน ผลการศึกษาพบวาประสิทธิภาพของบทเรียน

มัลติมีเดีย ที่พัฒนาขึ้นมี 15 องคประกอบ คุณภาพโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.51) และผูเรียนมีความพึง

พอใจตอบทเรียนมัลติมีเดียโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.64) 

อยางไรก็ตามในการเรียนการสอนในรายวิชา ง16101 ยังไมมีการผลิตส่ือดังกลาวทําใหการเรียนการสอนในรายวิชา

น้ัน ๆ ขาดความนาสนใจ ซ่ึงวิชาน้ีเปนการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานของการเรียนในรายวิชาที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร ซ่ึงมีการ

เรียนการสอนแบบบรรยายผลสัมฤทธ์ิของการเรียนก็จะไมดีเทาที่ควร สงผลใหพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอรของผูเรียนต่ําดวย

ทําใหครูผูสอนไมสามารถสอนเน้ือหาใหผูเรียนเขาใจและบรรลุวัตถุประสงคการเรียนการสอนในเน้ือหาน้ันได 

ดังน้ันจึงเห็นสมควรใหมีการผลิตส่ือการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร ง16101เรื่องการใชโปรแกรมMicrosoft 

Powerpoint สรางงานนําเสนอ และอาศัยคอมพิวเตอรที่สามารถเอ้ือประโยชนในการเรียนรู นอกจากน้ีผูเรียนยังสามารถ

เรียนรูดวยตนเองจากส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ี ซ่ึงเปนวิธีการที่สอดคลองกับแนวคิดใหมทางการศึกษาที่ตองการให

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 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

ที่พัฒนาขึ้น 

2.3 ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเรื่อง การใชงาน Microsoft PowerPoint สามารถใชกับทฤษฎีการสราง

ความรูดวยตนเอง สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกวา     

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 3.3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

      4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

นุชนาฎ  ฐิติโภคา (2552) ไดสรุปไววา  คอมพิวเตอรชวยสอน  คือ การนําคอมพิวเตอรมาชวยครูในการ

เรียนการสอนผูเรียนใหเรียนรูเน้ือหาบทเรียนและฝกทักษะจากคอมพิวเตอรแทนที่จะเรียนจากครูในบางวิชา  บางบทเรียน  

การเรียนการสอนกับคอมพิวเตอรจะถูกดําเนินไปอยางเปนระบบคอมพิวเตอรจะสามารถชี้ที่ผิดของผูเรียนได  เ ม่ือผูเรียน

กระทําผิดขั้นตอนและคอมพิวเตอร ชวยสอนยังเปนเครื่องมือที่ชวยตอบสนองความแตกตางของความสามารถระหวางบุคคล

ของผูเรียนไดดีอีกดวย 

กําพล  ดํารงควงศ (2550) คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนส่ือใหเน้ือหา

เรื่องราว เปนการเรียนโดยตรงและเปนการเรียนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรในการใช

คอมพิวเตอรจําเปนตองมีซอฟตแวรบทเรียนคอมพิวเตอรมีลักษณะคลายบทเรียนโปรแกรม 

ดังน้ัน CAI มาจากคํายอในภาษาอังกฤษ คือ Computer Assisted Instruction หรือ Computer 

Aided Instrucion เปน โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครู ทําหนาที่เปนส่ือการเรียนบทเรียนสามารถโตตอบกับ

ผูเรียนได ประกอบดวย ตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง  ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย การสราง

บทเรียน แบบน้ี อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการเชื่อมโยงส่ิงเรากับการตอบสนอง โดยการออกแบบโปรแกรมจะเริ่มตนจากการให

ส่ิงเราแก ผูเรียน ประเมินการตอบสนองของผูเรียน ใหขอมูลยอนกลับเพื่อเสริมแรงและใหผูเรียนเลือกส่ิงเราอันดับตอไป  

    4.1.2 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง(Constructivism) 

ทิศนา แขมมณี (2554) ไดกลาวถึงทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองดังน้ี ทฤษฎีการสรางองคความรู

ดวยตนเอง เปนทฤษฎีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเองทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมีสาระสําคัญที่วา 

ความรูไมใชมาจากการสอนของครูหรือผูสอนเพียงอยางเดียว แตความรูจะเกิดขึ้นและถูกสรางขึ้นโดยผูเรียนเอง การเรียนรู   

จะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเม่ือผูเรียนไดลงมือกระทําดวยตนเอง (Learning by doing) มีพื้นฐานอยูบนกระบวนการการสราง             
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2กระบวนการดวยกันส่ิงแรก คือ ผูเรียนเรียนรูดวยการสรางความรูใหมขึ้นดวยตนเอง ความรูจะเกิดขึ้นจากการแปล

ความหมายของประสบการณที่ไดรับ หากเปนประสบการณตรงที่ผูเรียนเปนผูกระทําดวยตนเองจะทําใหเกิดการเรียนรูอยาง  

มีความหมายส่ิงที่สอง คือกระบวนการการเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากกระบวนการน้ันมีความหมายกับผูเรียนคนน้ัน 

Vygotsky นักทฤษฎรีสรางความรูมีความเห็นวา แมโลกน้ีจะมีอยูจริงและส่ิงตางๆมีอยูในโลกจริง โดยแต

ละคนจะใหความหมายของส่ิงเดียวกันแตกตางกันไปอยางหลากหลาย ดังน้ันส่ิงตางๆในโลกไมมีความหมายที่ถูกตองหรือเปน

จริงที่สุด แตขึ้นกับการใหความหมายของคนในโลก  คนแตละคนเกิดความคิดจากประสบการณ ดังน้ัน ส่ิงแวดลอมที่อยูใน

ประสบการณน้ันยอมเปนสวนหน่ึงของความคิดน้ัน ดวยเหตุน้ี Vygotsky จึงเนนความสําคัญของความแตกตางระหวางบุคคล 

และการใหความชวยเหลือผูเรียนเพื่อใหกาวหนาจากระดับพัฒนาการที่เปนอยู ไปถึงระดับพัฒนาการที่เด็กมีศักยภาพจะไปถึง

ได Vygotsky จึงไดเสนอแนวคิดก่ียวกับ “Zone of proximal development” ซ่ึงเปนแนวคิดใหมที่สงผลตอการ

เปล่ียนแปลงในดานการจัดการเรียนการสอน 

ดังน้ัน ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางความรูใหมโดยผูเรียนเองน้ีจะไมเนนการใหเน้ือหาที่ผูเรียนจะตองเรียน

แตเนนที่ตัวผูเรียน และประสบการณของผูเรียน ก็คือการที่ผูเรียนไมรับเอา หรือเก็บเอาไว แตเฉพาะขอมูล ที่ไดรับแตตองแปล

ความ ของขอมูลเหลาน้ัน โดยประสบการณ และเสริมขยาย ตลอดจนทดสอบ การแปลความน้ันดวย 
 

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

คณิตา สาโสะ (2555) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML 

สําหรับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การ

สรางเว็บเพจดวยภาษา HTML สําหรับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 เทากับ 83.10/85.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 

80/80 ที่กําหนดไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวย

ภาษา HTML สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 

3 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

ภัสสร พิมบุญ (2557)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ขอมูลและ

แหลงขอมูล สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานใหมสามัคคี  พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น

น้ันมีประสิทธิภาพ 82.12/81.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ กําหนด 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง          

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ธนวัฒน พันธชัย และ นคินทร พัฒนชัย (2559) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต เรื่อง คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน สําหรับมัธยมศึกษาปที่  1 จํานวน 30  คน ผลการศึกษาพบวา

ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย ที่พัฒนาขึ้นมี 15 องคประกอบ คุณภาพโดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.31, S.D. =0.51) 

และผูเรียนมี ความพึงพอใจตอบทเรียนมัลติมีเดียโดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.44, S.D.=0.64) 

จารุวรรณ จันทรทรัพย (2556) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง สวนประกอบหลักและการ

ใชงานคอมพิวเตอรสําหรับผูเรียนชวงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องสวนประกอบหลักและการใชงานคอมพิวเตอรมีคุณภาพ

ดานเน้ือหาอยูในระดับดี 2) ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องสวนประกอบหลักและการใชงานคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพดี

และมีประสิทธิภาพ 81.89/88.44 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องสวนประกอบ

หลักและการใชงานคอมพิวเตอรสําหรับผูเรียนชวงชั้นที1่ชั้นป.3หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จึงสรุปไดวา เทคนิคปญหาเปนฐาน และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนได ทาง

ผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการทําการวิจัยเรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลก สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
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5. วิธีการดําเนินการ/การวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ภาคเรียนที่  2 โรงเรียนเทศบาล 4      

(เชาวนปรีชาอุทิศ) จังหวัดนครปฐม จํานวน 150 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชครั้งน้ี เปนผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีการ

สุมอยางงาย 

5.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

งานวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงาน Microsoft PowerPoint สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยใชโปรแกรมสําหรับสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยนําไปหา

คุณภาพดานเน้ือหา, ดานเทคนิคการนําเสนอ, ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียนจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน 

2. แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตโดยใชการประเมินแบบ Scoring Rubrics 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ    

มีเน้ือหา 3 บทเรียน  

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนโดยใชการประเมินแบบ Scoring Rubrics 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ชี้แจงและแนะนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft PowerPoint เบื้องตน ที่ใชทฤษฎีการ

สรางความรูดวยตนเอง 

 2. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง Microsoft PowerPoint ที่ใชทฤษฎีการสรางความรูดวย

ตนเอง 

 3. การจัดประสบการณตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด พูดคุยกับผูเรียนวาจะสอนเก่ียวกับอะไร 

ขั้นที่ 2 สะกิดใหคนควาโดยใหศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft PowerPoint โดย

ผูวิจัยคอยดูอยูหาง ๆ ดังภาพที ่1 

 

 
ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน 

ขั้นที่ 3 นําพาสูการปฏิบัติ ใหผูเรียนลองปฏิบัติจริงจากเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

Microsoft PowerPoint ที่ใหลองศึกษา 

ขั้นที่  4 จัดองคความรู ใหผูเรียนมีโอกาสใชแนวคิดหรือความรูความเขาใจที่พัฒนาขึ้นมาใหมใน

สถานการณตาง ๆ 

ขั้นที่ 5 นําเสนอควบคูการประเมิน ใหผูเรียนเปรียบเทียบความเขาใจที่เปล่ียนไปจากแรกเริ่มกับปจจุบัน 
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 4. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง Microsoft PowerPoint  

 5. เม่ือดําเนินการทดลองครบทุกบทเรียนแลว 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 

 

ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของส่ือ ดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของส่ือที่พัฒนาขึ้น 

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 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนปรากฏดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N X  S.D. 퐷  
2
 t 

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)

สรุปไดวากลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดผลดังตารางที่ 3 
 

 

ตารางที ่3 ความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.37 0.36 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.32 0.21 มาก 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.33 0.26 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.34 0.28 มาก 

จากตารางที่ 2 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

( X =4.34  S.D.= 0.28 ) 

 

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

กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.3 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมผูเรียนมีความพึงพอใจมาก ( X = 4.34, S.D. = 

0.28) 

 

8. อธิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

 8.1 พบวาการวิเคราะหประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพบวา คะแนนระหวางเรียน E1 คิดเปนรอยละ 

80.22 และมีคาคะแนนหลังเรียน E2 คิดเปนรอยละ 81.67 สรุปไดวาบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80/80 ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ คณิตา สาโสะ (2555) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML 

สําหรับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บ

เพจดวยภาษา HTML สําหรับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 เทากับ 83.10 / 85.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่

กําหนดไวและภัสสร พิมบุญ (2557)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ขอมูลและ

แหลงขอมูล สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานใหมสามัคคี  พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น

น้ันมีประสิทธิภาพ 82.12/81.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กํากหนด 80/80  

8.2 พบวาคะแนนกอนเรียน ( X =12.23,  S.D.= 2.09) และคะแนนหลังเรียน ( X =24.50, S.D.= 2.75) สรุปไดวา

กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ วัลยา ตูพานิช และ สุนันทา กระจางแดน (2557) ไดทําการวิจัยประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การ

ดูแลสุขภาพที่บาน สําหรับนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย คะแนนกอนเรียน ( X =11.17,  S.D.= 1.77) 

และคะแนนหลังเรียน ( X =24.33, S.D.= 2.36) พบวาคาเฉล่ียมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เปนไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไววาผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน 
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8.3 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 

4.44, S.D. = 0.17) อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อังสนา จ่ันแดง และ คเณศวร วรรณโชติ (2559) การใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานโดยเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.39  S.D. = 0.51) และธนวัฒน พันธชัย 

และนคินทร พัฒนชัย (2559) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง คอมพิวเตอร

ในชีวิตประจําวัน สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ความพึงพอใจของผูเรียนตอบทเรียนมัลติมีเดียโดยรวมอยู ในระดับมาก 

( X = 4.44, S.D. = 0.64) 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 ขอเสนอแนะในการวิจัย 

การนําไปใช ผูสอนควรตรวจดูความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเน่ืองจากมีการใช Google Form 

ในการทําขอสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 งานวิจัยน้ีควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใช ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองกับบทเรียนคอมพิวเตอร  

ชวยสอน รวมกับรายวิชาอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจะไดนําไปปรับปรุง

การสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ 

โดยใชเทคนคิการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม เรื่อง ซอฟตแวร  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 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 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม -

ศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มี

ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design กลุมตัวอยาง 

ของงานวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 ตอน 

ไดแก 1.1) ซอฟตแวร 1.2) โปรแกรมอรรถประโยชน และ 1.3) โปรแกรมประสงคราย 2) ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนพบวา ดานเน้ือหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X  = 4.80, S.D. = 0.35) และดานเทคนิคการผลิต

มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X  = 4.77, S.D. = 0.22) 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับ

มากที่สุด ( X  = 4.73, S.D. = 0.47) 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  การเรียนรูแบบรวมมือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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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 
 

ปจจุบันการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT: Information and Communication 

Technology) เปนไปอยางรวดเร็วและตอเน่ือง สงผลใหเกิดความพยายามที่จะนําเทคโนโลยีเหลาน้ีเขามาประยุกตใชในดาน

การศึกษา เพื่อใหการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชวยพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูและคุณธรรม     

เพื่อรองรับการพัฒนาและสรางขีดความสามารถในการแขงขันในยุคสังคม/เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Based 

Economy/Society) (ถนอมพร ตันพิพัฒน, 2545 อางถึงใน สิริลักษณ พงศพฤฒิชัย, 2556) 

 ซอฟตแวร (Software) เปนองคประกอบสําคัญของระบบคอมพิวเตอร เปนสวนของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่บรรจุ

คําส่ังเพื่อใหสามารถทํางานไดตามตองการ เปนองคประกอบนามธรรมไมสามารถจับตองหรือสัมผัสได (วิโรจน ชัยมูล และ    

สุพรรษา ยวงทอง, 2558) การจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับซอฟตแวรเบื้องตนสวนใหญมักเปนการบรรยายทฤษฎี เปนการ

เรียนรูเชิงรับ ผูเรียนรอรับความรูจากผูสอนเพียงอยางเดียว ซ่ึงผูเรียนอาจจะไมเขาใจเน้ือหาอยางชัดเจน ผูสอนจึงจําเปนตอง

พัฒนาส่ือการสอนที่มีคุณภาพเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีขึ้น 

คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) ไดเขามามีบทบาทดานการจัดการเรียนการสอน

เน่ืองจากคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถทําใหเน้ือหาของบทเรียนน้ันมีความเขาใจไดงาย ประกอบไปดวย ส่ือภาพ วิดีโอ

ประกอบการเรียนรู และเสียง นอกจากน้ีคอมพิวเตอรชวยสอนยังมีความสามารถในการตอบสนองตอขอมูลที่ผูเรียนปอนเขา

ไปไดในทันทีซ่ึงเปนการเสริมแรงใหกับผูเรียน (กิดานันท มลิทอง, 2531 อางถึงใน ศริษา จิตศรีพิทักษเลิศ, 2556) 

การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนวิธีการจัดการเรียนการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนแบงเปน

กลุมยอย ๆ สงเสริมใหผูเรียนทํางานเปนกลุมเพื่อแลกเปล่ียนความรูระหวางสมาชิกในกลุม ใหมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) เทคนิค    

การแขงขันระหวางกลุมดวยเกม (Team Game Tournament : TGT) เปนกลยุทธหน่ึงในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดย

มีลักษณะเดน คือ ผูสอนจะทําการอภิปรายเน้ือหาในบทเรียนและใหผูเรียนทําแบบทดสอบเพื่อแบงสมาชิกกลุม เม่ือทําการ

แบงกลุมแลวผูสอนจะใหแตละกลุมดําเนินการศึกษาคนควาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากน้ันสมาชิกกลุมแลกเปล่ียน

ความรูซ่ึงกันและกันเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการแขงขันตอบคําถาม โดยคะแนนที่สมาชิกตอบคําถามไดถูกตองจะถูกนํามา

รวมกันเปนคะแนนกลุม เม่ือเสร็จส้ินการแขงขันแตละบทเรียนผูสอนจะยกยองชมเชยกลุมที่ไดรับคะแนนสูงสุด (อุบลวรรณ 

สงเสริม, 2555) 

การศึกษาของไทยในอนาคตตองมุงเนนที่คุณภาพดานวิชาการใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ครูจะตอง

ออกแบบการเรียนรู จัดการเรียนรู และประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับลักษณะของผูเรียนและภาวการณของโลก       

ที่เปล่ียนแปลงไป มีการประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีอยูในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนทั้งความรู 

ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค (ณัฐวดี ศิลปศักดิ์ขจร และ ธีระศักดิ์ อุนอารมยเลิศ, 2558) 

จากประเด็นที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใช

เทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยใหผูเรียนมีความรูและเขาใจเน้ือหาบทเรียนมากขึ้น ชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน  

ในการเรียน และยังสามารถทบทวนซํ้าไดตามความตองการ ซ่ึงผลการวิจัยจะไดนําเสนอตอไป 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน

ภาวนาภิมณฑพิทยา 
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2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียน      

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา 

2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียน     

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา  

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ

พิทยา มีความเหมาะสมดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด 

3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการแขงขันระหวาง

กลุมดวยเกม เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา ในระดับมากที่สุด 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง 

ประกอบไปดวย ขอความ ภาพน่ิง กราฟก ภาพเคล่ือนไหว และวิดีโอ โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ การดึงดูดใหผูเ รียนเกิด   

ความสนใจในเน้ือหาบทเรียน และยังสามารถทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา 

วัฒนาพร ระงับทุกข (2545) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม (Team 

Game Tournament : TGT) เปนการใชเกมเปนกิจกรรมการเรียนรู โดยใหสมาชิกในกลุมชวยกันเตรียมตัวเพื่อเขาสูเกมการ

แขงขันที่ผูสอนกําหนดไวในใบงานและโจทยปญหาตาง ๆ โดยจะใหตัวแทนของกลุมมาทําการแขงขันเพื่อนําคะแนนเขากลุม  

และเม่ือเสร็จส้ินการแขงขันแลวผูสอนจะทําการสรุปคะแนนที่ไดในแตละกลุมเพื่อหากลุมที่ไดคะแนนมากที่สุดเพื่อรับคําชมเชย

จากผูสอน 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ขวัญชนก บัวทรัพย (2558) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ผลการศึกษาพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ เทากับ 83.00/88.83 ซ่ึงเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 2) ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผูเรียนมี

ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก 

วนิดา สุขสําลี (2554) ไดศึกษาผลการเรียนดวยมัลติมีเดียแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม 

เรื่อง การคูณ วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยูในระดับดีมาก 3) 
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ความคงทนในการเรียนที่เรียนดวยมัลติมีเดียแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม พบวา ไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อาลิตา กาญจนวราธร (2559) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบฝกทักษะ

และรูปแบบเกมการสอน เรื่อง การบวกลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบฝกทักษะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 2) ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกมการสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบฝกทักษะและนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบเกมการสอนแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบฝกทักษะอยูในระดับมาก 

และผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปเกมการสอนอยูในระดับมากที่สุด 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี         

ปการศึกษา 2560 จํานวน 134 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนา   

ภิมณฑพิทยา ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE MODEL มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 

   5.2.1.1 ขั้นวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหเน้ือหา และจุดมุงหมายของรายวิชา 

   5.2.1.2 ขั้นออกแบบ ผูวิจัยออกแบบแผนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเครื่องมือประเมินผล 

   5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop 

CS6 โปรแกรม Adobe Captivate 9 และ โปรแกรม Kahoot 

   5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาแบบหน่ึงตอ

หน่ึง และแบบกลุมเล็ก เพื่อตรวจสอบการควบคุม การแสดงผล และหาขอผิดพลาดของบทเรียน ดําเนินการแกไขปรับปรุง 

กอนที่จะนําไปใชจริง 

   5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน

คุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะเปน

คําถามปลายปด ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดย

ผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญเสนอแนะเพิ่มเติมได จากน้ัน      

นําแบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ

และจัดพิมพแบบประเมินฉบับจริง 

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบทดสอบฉบับราง มีลักษณะเปนขอคําถามแบบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา พิจารณา

วาขอสอบแตละขอวัดตามจุดประสงคที่ระบุไวหรือไม โดยใชแบบวัดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคัดเลือกขอคําถามที่มี
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คาดัชนีความสอดคลองอยางนอย 0.5 ขึ้นไปไวสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมินพบวาขอคําถาม     

ทั้ง 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1 สามารถนําไปใชได จากน้ันผูวิจัยจัดพิมพแบบทดสอบฉบับจริง 

5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับราง มีลักษณะเปนคําถามปลายปด 

ใชมาตราสวนประมาณคาที ่5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบ

เพียงคําตอบเดียว ทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากน้ันนําแบบสอบถามฉบับรางไป

ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบสอบถาม

ฉบับจริง 

  5.3 วิธีการเก็บขอมูล 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยมีลําดับขั้นตอนดังน้ี 

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 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ขั้นที่ 4 ผูเรียนแลกเปล่ียนความรูกันภายในกลุม 

ขั้นที่ 5 ทํากิจกรรมแขงขันเกมระหวางกลุม โดยใหแตละกลุมสงตัวแทน 3 คนออกมาแขงขันตอบปญหา 

เพื่อหากลุมที่ชนะและมอบของรางวัล 

ขั้นที่ 6 ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนและประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  ขั้นที่ 7 วิเคราะหขอมูล เพื่อสรุปผลการวิจัย 

 

6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 ตอน ไดแก ซอฟตแวร โปรแกรม

อรรถประโยชน และโปรแกรมประสงคราย ตัวอยางหนาจอบทเรียน แสดงดังภาพ ก-จ 
 

 

 

 

 

 

             (ก) หนาแรก                    (ข) เมนูบทเรียน                       (ค) เน้ือหาบทเรียน 

 

 

 

 

 

                             (ง) เกมและกิจกรรมการเรียนรู                    (จ) แบบทดสอบ 
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          6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต  

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน x  S.D. ความเหมาะสม 

ดานเน้ือหา 4.80 0.35 มากที่สุด 

ดานเทคนิคการผลิต 4.77 0.22 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมดานเน้ือหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x  =4.80, S.D.=0.35) 

และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x  =4.77, S.D.=0.22) 

 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน N x  S.D. df t p 

กอนเรียน 30 10.50 2.54 29 28.80 .000* 

หลังเรียน 30 25.47 2.49 

*p < .05 

จากตารางที่ 2 พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( 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  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1  .ความเหมาะสมของเน้ือหาในบทเรียน  4.87 0.35 มากที่สุด 

2  .ความสนใจในการเรียน  4.80 0.41 มากที่สุด 

3  .ความเหมาะสมของตัวหนังสือและภาพ  4.73 0.45 มากที่สุด 

4  .ความเหมาะสมของเสียง  4.43 0.68 มาก 

5  .สามารถนําความรูไปตอยอดได  4.80 0.48 มากที่สุด 

สรุป 4.73 0.47 มากที่สุด 

  

จากตารางที่ 3 พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด          

( x =4.73, S.D.= 0.47) โดยหัวขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความเหมาะสมของเน้ือหาในบทเรียน 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ

พิทยา มีความเหมาะสมดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด 

7.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการแขงขันระหวาง

กลุมดวยเกม เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนภาวนาภิมณฑพิทยา ในระดับมากที่สุด  

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมใน

ระดับมากที่สุด สอดคลองกับ เพ็ชรรัตน เวฬุคามกุล (2555) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีคุณภาพ 

เน่ืองจากผานการศกึษาและผานการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนจริงไดอยางมีคุณภาพ 

8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ สุกัญญา จันทรแดง (2556) ที่กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือจะทําใหผูเรียนมีผลการเรียน

สูงขึ้น ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุม มีความสามัคคี และชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ในภาพรวมผูเรียนมี       

ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ อาลิตา กาญจนวราธร (2559) ที่กลาววา ผูเรียนมีความพึงพอใจเน่ืองจาก

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีการออกแบบที่สะดวกตอการใชงาน เขาใจงาย และมีส่ือวิดีโอประกอบการสอน ผูเรียน

สามารถศึกษาไดดวยตนเอง  

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

9.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  9 .1 .1 กอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ 

ผูสอนควรปฐมนิเทศผูเรียนใหทราบวิธีการเรียนรูที่ถูกตอง และฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความคุนเคย 

 9.1.2 ผูสอนควรเตรียมปจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน เชน หองเรียน ฮารดแวร ซอฟตแวร และ

เครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับการเรียนใหพรอมใชงาน 

9.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

9 .2 .1 การวิจัยในอนาคตควรศึกษาตัวแปรตามอ่ืน ๆ ที่เปนผลจากการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เชน การคิดอยางมีวิจารณญาณ การส่ือสารและการรวมมือกัน 

9 .2 .2 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อทดลองใชกับกลุมเปาหมายอ่ืน ๆ เชน ระดับ

ประถมศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเลือกใชเทคนิคการเรียนรูที่เหมาะสม 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการ

เรียนรูแบบ KWL-Plus  เรื่อง หลักภาษาไทยนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย เครื่องมือในการวิจัย คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนเรื่องหลักภาษาไทยนารู รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus  ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบประเมินความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงค 4) แบบประเมิน

สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 5) แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค 6) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  

โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียน

การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก ( X = 4.72, SD = 0.45) จึงสรุปไดวา การเรียนรายวิชาภาษาไทยดวยเทคนิค 

KWL – Plus รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: เทคนิคการเรียนรูแบบ KWL-Plus, บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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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

ของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจ และความสัมพันธที่ด ีตอกันทําให

สามารถประกอบกิจธุรกิจ การงานและดําเนินชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุขและเปนเครื่องมือในการ

แสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู กระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณและ

สรางสรรค ใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีตลอดจนนําไปใชในการพัฒนา

อาชีพใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเปนส่ือแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ดานวัฒนธรรมประเพณี สุนทรียภาพ

เปนสมบัติลํ้าคา ควรแกการเรียนรูอนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทย  

ในปจจุบันพบวา มีนักเรียนจํานวนหน่ึงมีความบกพรองทางการเรียนรูดานการอานและการเขียนซ่ึงเกิดขึ้น เน่ืองจาก

สมองซีกซายบกพรองหรือมีความยากลําบากในการจัดกระทําขอมูล นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมดานการอานดังน้ี อานชา อาน

เสียงผิดเพี้ยน ประสมคําไมได จํารายละเอียดของคําไมได อานขามนักเรียนปกติคําที่อานไมได อานตกหลน หรืออานเพิ่มคําผัน

เสียงวรรณยุกตสับสน หรือผันไมได อานเสียงดังอยูในลําคอ แทนที่คําที่อานไมออกดวยคําอ่ืน อานตะกุกตะกัก สะกดไปดวย

ระหวางที่อาน อานกลับคํา สับสนมาตราตัวสะกดตาง ๆ อานคําควบกลํ้าไมได สับสนเสียงสระโดยเฉพาะสระประสม สระลดรูป 

ขาดสมาธิในการเรียน ดานการเขียน นักเรียนจะเขียนชา เขียนตัวอักษรกลับหลัง วนหัวพยัญชนะหลายรอบ สะกดคําผิดบอย

แมแตคํางายๆ เขียนแลวลบบอย เขียนแลวอานไมรูเรื่อง เขียนเพิ่มหรืออาจเขียนตกหลน วางสระและวรรณยุกตไมถูก เขียน

ตัวอักษรสลับกัน ซ่ึงเปนสาเหตุใหนักเรียนเหลาน้ีไมประสบความสําเร็จในการเรียน ถึงแมนักเรียนจะมีระดับสติปญญาเหมือน

นักเรียนปกติอ่ืนๆ ก็ตาม แตหากนักเรียนกลุมน้ีไดรับความชวยเหลือใหเกิดการเรียนรูที่เหมาะสมก็สามารถประสบความสําเร็จ

ไดเชนกัน 

คอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือการเรียนรูชนิดหน่ึง ที่ชวยใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียนและสามารถทําให

นักเรียนเกิดการเรียนรูได โดยจะเห็นไดจากคุณสมบัติของคอมพิวเตอรชวยสอน คือ สามารถนําเสนอขอมูลไดทั้งที่เปนขอความ 

ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว กราฟก เสียงและวีดิทัศนมานําเสนอรวมกัน และเปนส่ือการเรียนการสอนที่นักเรียนเกิดการเรียนรูจาก

การมีปฏิสัมพันธหรือการโตตอบระหวางนักเรียนกับบทเรียน โดยนักเรียนตอบสนองบทเรียนดวยการตอบคําถามบทเรียน 

นักเรียนจะไดรับผลปอนกลับทันที (Immediate Feedback) ซ่ึงขอดีของผลปอนกลับทันทีทําใหนักเรียนสามารถประเมิน

ความกาวหนาในการเรียนรูของตนเองและสามารถแกไขมโนภาพที่ผิดไดทันที ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ซ่ึงเปนการ

กระตุนผูเรียนไดคิดคน สืบคน รูจักสรางและกําหนดรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจ และความสามารถของตนเอง 

นักเรียนสามารถควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเองนักเรียนสามารถเรียนไดตามความตองการ ไมจํากัดสถานที่และเวลาที่มี 

คอมพิวเตอร (วชิระ อินทรอุดม, 2546)   

การสอนแบบ KWL-PLUS เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอาน ซ่ึงสอดคลองกับทักษะการคิดอยางรูตัววาตนคิด

อะไร มีวิธีคิดอยางไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนได และสามารถปรับเปล่ียนวิธีการคิดของตนได โดยผูเรียนจะไดรับการ

ฝกใหตระหนัก ในกระบวนการทําความเขาใจตนเองมีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจของตน มีการจัดระบบ

ขอมูลเพื่อการดึงมาใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ องคประกอบสําคัญของการสอนแบบ KWL-PLUS คือ เน้ือหาสาระของ

เรื่องที่จะศึกษาประเด็นคําถาม และผลการเรียนรูของผูเรียน มี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้น K เปนขั้นตอนการเตรียมความรูพื้นฐาน 

2) ขั้น W เปนขั้นตอนการตั้งจุดมุงหมายการอานหรือการเรียนรู แลวนํามาเขียนคําถามส่ิงที่ตองการรู แลวจึงเรียนรูหรือหา

คําตอบ 3) ขั้น L เปนขั้นตอนการเขียนคําตอบหรือบันทึกขอมูล และ 4) ขั้น PLUS เปนขั้นตอนการเขียนสรุปและนําเสนอใน

รูปของแผนผังหรอืขอความที่สรุปไว จากความหมายขางตนสรุปไดวา การสอนแบบ KWL-PLUS หมายถึง วิธีการจัดการเรียน

การสอนที่เนนใหผูเรียนมีทักษะการคิด มีความตองการเรียนรูจากส่ิงที่ตนคิดการตั้งคําถาม การสรางผังความคิด และการสรุป

ความ ทั้งยังสามารถวางแผนโดยการตั้งเปาหมายวาตนอยากจะทราบเรื่องใด โดยมีกระบวนการที่เปนระบบ คือ 1) นําความรู
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เดิมมาเขียน 2) ตั้งเปาส่ิงที่ยังไมรูและอยากรู 3) บรรยายถึงส่ิงที่ไดเรียนรูมาแลว และ 4) เขียนเปนแผนผังหรือสรุปความรูที่ได

ทั้งหมด (วิสิฏฐา แรงเขตรการ, 2551) 

จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน เรื่อง หลักภาษาไทยนารู 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนและศึกษาวาการสอนแบบ KWL-PLUS มีขอแตกตางกันอยางไรกับวิธีการสอนแบบปรกติ ในดาน

ผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียน และสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus เรื่อง หลักภาษาไทยนารู 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

พัฒนาขึ้น 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 

3. สมมติฐานการวิจัย  
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL-Plus เรื่อง หลักภาษาไทยนารู สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน หลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง หลักภาษาไทยนารูที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก  
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

เกียรติชัย ยานะรังษี (2540) กลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL-Plus เปนยุทธวิธีการอาน เพื่อ

ความเขาใจ เปนการสอนที่สนับสนุนใหผูเรียนนําเอาประสบการณเดิมมาชวยในการตีความเน้ือเรื่องที่อานสงเสริมใหผูเรียนมี

สวนรวมในการตั้งคําถาม ทําใหผูเรียนมีจุดประสงคในการอาน มีการแลกเปล่ียนขอมูลกับเพื่อนในกลุม 

สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus เปน กระบวนการ

เรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอาน ซ่ึงสอดคลองกับทักษะการคิดอยางรูตัววาตนคิดอะไร มีวิธีคิดอยางไร สามารถ

ตรวจสอบความคิดของตนเองได และสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการคิดของตนได โดยผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักใน

กระบวนการทําความเขาใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจของตน มีการจัดระบบขอมูลเพื่อดึงมา

ใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ฆนัท ธาตุทอง (2551) ไดใหความหมายของ การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus ไววา เปนการจัดการ

เรียนรูที่เนนกระบวนการอาน โดยกระบวนการทําความเขาใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจของ

ตนเอง และมีการจัดระบบขอมูล 

ปราณี กองจินดา (2549) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับจาก 

กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว ตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน 
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สรุปไดวา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus หมายถึง การจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการอาน 

ทักษะการคิดอยางรูตัว การนําประสบการณเดิมของผูเรียนมาชวยในการตีความเน้ือเรื่อง การมีสวนรวมของนักเรียน ในการตั้ง

คําถาม 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 4.2.1 ใบงานวิจัยภายในประเทศ 

 ขวัญวรา  วงคคํา (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องผลการพัฒนาทักษะการวิเคราะห ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใน

เน้ือหาภูมิศาสตร วิชาสังคม โดยใชเทคนิค KWL-Plus ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ใน

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือเพื่อศึกษาผลการใชเทคนิค KWL-Plus ในเน้ือหาภูมิศาสตร กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใช

เทคนิคการสอนแบบ KWL-Plus จํานวน 2 แผน 2) แบบประเมินความสามารถในการวิเคราะห ประกอบดวย เรื่อง ประเทศ

ไทย ขวานทองของเรา และ เชียงใหม เมืองที่โอบลอมไปดวยภูเขาไฟ ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการคิดวิเคราะหของ

นักเรียนอยูในขั้นที่ 2 และ 3 โดยแผนการจัดการการเรียนรูที่ 1 ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยู ในขั้นที่ 2 คือ

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

หน่ึงที่ทําใหนักเรียน มีความสามารถในดานการนอานที่ดีมากยิ่งขึ้น 

 Vincent (1994) ทําการศึกษากลวิธีในการชวยใหนักเรียน มีความสามารถในการอานของตน ผลปรากฏวา 

วิธีการ KWL – Plus เปนวิธีหน่ึงที่ทําใหนักเรียน มีความสามารถในการอานดีขึ้น 

 Costa (1995) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพในการอานของนักเรียนโดยใชวิธีการสอน 2 วิธี คือ KWL–Plus 

และการเรียนแบบ Cooperative learning group พบวาในการสอนแบบ KWL– Plus สามารถชวยใหการอานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ถานักเรียนความรูเดิมและประสบการณเก่ียวกับเรื่องน้ันๆ ดีพอ 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากร   

         ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิด

อุปถัมภ) จังหวัดนครปฐม จํานวนทั้งหมด 45 คน 
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5.1.2 กลุมตัวอยาง 

         กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอ

เกิดอุปถัมภ) จังหวัดนครปฐม  จํานวน  30 คน ไดมาโดยการสุมแบบงาย 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาไทยนารู ที่เหมาะใชรวมกับเทคนิค 

KWL– Plus สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 

5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาไทยนารูสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 

 5.2.3 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) 

          5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา 

             5.2.5 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค 

             5.2.6 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาภาษาไทย 

เรื่อง หลักภาษาไทยนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

                  5.3.1 ศึกษาหนังสือรายวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับสาระการเรียนรู

และวิเคราะหความตองการที่จะนํามาสรางบทเรียน กําหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงค 

 5.3.2 วิเคราะหวัตถุประสงคของบทเรียน โดยคํานึงถึงแนวทางการจัดการของบทเรียน ใหดําเนินไปตาม

กระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ และสอดคลองกับประสบการณของผูเรียนใชวัตถุประสงค ในการกําหนดความสามารถของ

ผูเรียน หลังการใชบทเรียนที่พัฒนาขึ้นและเพื่อการประเมินผลผูเรียน  

        5.3.3 ศึกษาและวิเคราะห การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม  Adobe captivate 

โดยไดรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา วิธีสอนและดานโปรแกรม 

        5.3.4 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Adobe captivate  

        5.3.5 ประเมินคุณภาพดานเน้ือหา และความสอดคลอง ซ่ึงประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยผูวิจัยทํา

แบบประเมินฉบับรางมีลักษณะคําถามปลายปด ใชมาตรสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ

นอยที่สุด จากน้ันนําแบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบประเมินฉบับจริง 

   5.3.6 สรางเครื่องมือประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยประเมิน 4 ดาน 

ดังน้ี  

              1) ดานวัตถุประสงคของบทเรียน เปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดผลได  วัตถุประสงค

สอดคลองกับพฤติกรรม ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน วัตถุประสงคครอบคลุมเน้ือหาและมีความชัดเจน  

               2) ดานเน้ือหา การเรียงลําดับเน้ือหามีความเหมาะสมเน้ือหามีความถูกตองตามหลักวิชาการ ความ

สอดคลองของเน้ือหากับวัตถุประสงค เน้ือหามีระดับความยาก งาย เหมาะสมกับกลุมผูเรียน การใชภาษาเหมาะสมกับผูเรียน 

การยกตัวอยางชัดเจน สอดคลองกับเน้ือหา  

             3) ดานภาพน่ิงประกอบการนําเสนอเน้ือหา ภาพน่ิงสอดคลองกับเน้ือหาที่นําเสนอ ภาพน่ิง สามารถส่ือ

ความหมาย เขาใจงาย ภาพน่ิงมีความชัดเจน เหมาะสม  

             4) ดานกิจกรรมการเรียนและการประเมินผล เทคนิค การเรียนรูแบบ KWL– Plus เหมาะสมที่จะ

นํามาใชสอน นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เทคนิคการเรียนรูแบบ KWL– Plus มีความเหมาะสมในการนํามาใชสอน

เน้ือหาที ่จัดเตรียมไวทั้ง 3 หนวยการเรียนรู คําถาม/กิจกรรมในใบงานสอดคลองกับวัตถุประสงคความชัดเจน ของคําส่ังและ
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คําถามในใบงาน เกณฑการใหคะแนนการทําใบงาน มีความเหมาะสม แบบทดสอบ สอดคลองกับวัตถุประสงคความชัดเจน

ของคําส่ังและคําถามของแบบทดสอบ จํานวนแบบทดสอบ กอนเรียนและหลังเรียนมีความเหมาะสม 

    5.4 วิธีการดําเนินการวิจัย 

      การทดลองใชกับกลุมตัวอยาง มีขั้นตอน ดังน้ี  

 5.4.1 ติดตั้งระบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําการทดสอบระบบกอนนําไปใช 

              5.4.2 ใหนักเรียนกลุมเปาหมายทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 30 คน แลวบันทึกคะแนน 

 5.4.3 ใหนักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชา ภาษาไทยรวมกับการสอนแบบ KWL– 

Plus ที่ไดพัฒนาขึ้น โดยอธิบายขั้นตอนการใชงานและเงื่อนไขตางๆ ในการใชบทเรียน 

 5.4.4 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เม่ือทําเสร็จใหนักเรียนทํา 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                           (ค) ภาพตัวอยางเมนูบทเรียน            

ภาพที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

 

 

 

 

    (ง) ภาพตัวอยางแบบทดสอบ             (จ) ภาพตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน               (ฉ) ภาพเกมจับคู 

ภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

จากภาพที่ 1 และภาพที่ 2 เปนตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักภาษาไทยนารู  

ประกอบดวย หนาตาง Login ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาภาษาไทย ใหนักเรียนพิมพชื่อลงในชองวาง แลวกด

ปุม Login (ก) ภาพเมนูหลัก ไดแก บทเรียนเรื่องตางๆ แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ผูจัดทํา (ข) ตัวอยางเมนู

ของแตละบทเรียน (ค) ตัวอยางแบบทดสอบ (ง) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน (จ) เกมจับคู (ฉ) เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียน

และไมเกิดความเบื่อ 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของส่ือ 

คะแนนสอบ N คะแนนเต็ม คะแนนรวม รอยละ 

คะแนนระหวางเรียน (E1) 30 30 12.77 83.22 

คะแนนหลังเรียน (E2) 30 30 25.73 85.78 
 

จากตารางที่ 1 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักภาษาไทยนารู มีคาเฉล่ียคะแนนแบบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 83.22 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

คิดเปนรอยละ 85.78 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.22 /85.78 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 
 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกอนเรียนและหลังเรียน  

การทดสอบ คะแนนเต็ม N X  S.D. t 

25.73* กอนเรียน 30 30 12.77 2.19 

หลังเรียน 30 30 25.73 2.63 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 

จากตารางที่ 2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน ( X =12.77, 

SD=2.19) หลังเรียน ( X =25.73, SD=2.63) สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
 

ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลน หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จ

ส้ินจากน้ันนําผลการสอบถามมาวิเคราะห ดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง หลักภาษาไทยนารู  

รายการ X  
S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. นักเรียนเขาใจเนื้อหาสาระจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.90 0.31 มากท่ีสุด 

2. นักเรยีนสามารถอานทําความเขาใจเนื้อหาไดดวยตนเอง 4.80 0.41 มากท่ีสุด 

3. ความถูกตองของภาษาท่ีใช 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

4. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร สีตัวอักษรและสีพ้ืนหลัง 4.63 0.56 มากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

6. ภาพและเสยีงมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

7. นักเรยีนชอบใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียน 4.80 0.41 มากท่ีสุด 

8. บทเรียนทําใหต่ืนเตนเราใจอยากเรยีน 4.60 0.56 มากท่ีสุด 

9. บทเรียนทําใหผูเรยีนมีความรูสึกท่ีดี และสนุกสนานกับการเรียนรู 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

10. หลังจากศึกษาแลวนักเรียนไดรับความรูเรื่อง หลักภาษาไทยมากขึ้น 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

11.  โดยภาพรวมคิดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง หลักภาษาไทยมี

ประโยชนกับการเรียนการสอนของนักเรียน 

4.77 0.43 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.72 0.45 มากท่ีสุด 
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  จากตารางที่ 3 พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ

( X =4.72,SD=0.45)  อยูในระดับมากที่สุด 

 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักภาษาไทยนารู มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 83.22 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปน

รอยละ 85.78 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.22/85.78 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 

7.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน ( X =12.77, 

SD=2.19) หลังเรียน ( X =25.73, SD=2.63) ไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

7.3 พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ

( X =4.72, SD=0.45) อยูในระดับมากที่สุด 

 

8. อภิปรายผลการศึกษาการวิจัย 
 

8.1 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักภาษาไทยนารู มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 83.22 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 

85.78 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.22 /85.78 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 ซ่ึงสอดคลองกับวิจัยของบรรจง แสง

นภาวรรณ (2556) ซ่ึงศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการอานคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการประยุกตใช

เทคนิคการสอน KWL-Plus พบวา ทักษะการอานคิดวิเคราะหหลังการจัดการเรียนรู  โดยการประยุกตใชเทคนิคการสอน  

KWL- Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

8.2  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน  ( X  = 12.77, SD = 

2.19) หลังเรียน ( X  = 25.73, SD = 2.63) ไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยามีมีนัย .05 ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของนุสรา เดชจติต และอนิรุทธ สติม่ัน (ป 2556) ซ่ึงศึกษาเรื่อง ผลของการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบแกปญหา เรื่อง การคูณที่มีตอความสามารถในการ แกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรและความคงทน

ในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที 2 พบวา คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอน เรียนเทากับ 

18.26  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.98 และคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของ นักเรียนเทากับ 23.26 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.12  คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 

8.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ ( X = 4.72, 

SD=0.45 อยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อังสนา จ่ันแดง และคเณศวร วรรณโชติ (2547) ซ่ึงศึกษาเรื่อง 

ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน พบวา นักศึกษามีความพึง

พอใจตอการใชบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานโดยเฉล่ียอยูในระดับดีมาก      
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9. ขอเสนอแนะ 
 

     การนําบทเรียนไปใช ควรมีการจัดเตรียมความพรอมของหองเรียน เครื่องมือและอุปกรณใหมีความพรอมอยูเสมอ หาก

นักเรียนเขาเรียนแลวมีเรื่องขัดของไมวาจะเปนเครื่องมือหรืออุปกรณ นักเรียนอาจเกิดความเบื่อหนาย และจะสงผลใหความ

สนใจในการเรียนลดนอยลง 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร 

เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80            

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 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 บุคคลสําคัญสมัย

อยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา  1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับมาก 

( X = 4.18, S.D. = 0.58) และมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.59) จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง 

บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํารวมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง  

 

คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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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 computer-

assisted 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 เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวิชาประวัติศาสตรมีจุดประสงคเนนให

นักเรียน มีความรูเก่ียวกับความเปนไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของ

โลกเพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องการอยูรวมกันอยางสันติสุข มีทักษะที่จําเปนตอการเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณไดรับการพัฒนา

แนวคิดและขยายประสบการณเปรียบเทียบระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ในโลก ไดแก เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย

เนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ในดานศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร รูและเขาใจ

แนวคิดและวิเคราะหเหตุการณในอนาคต สามารถนํามาใชเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตและวางแผนการดําเนินชีวิตไดอยาง

เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว และกาวมาเปนเครื่องมือชิ้นสําคัญที่เปล่ียนแปลง

รูปแบบการเรียนการสอน รวมทั้งการถายทอดความรู จึงทําใหส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เขามามีบทบาทในการเรียนการ

สอนสมัยใหม เพื่อชวยเปนส่ือการสอนที่สามารถโตตอบกับผูเรียนได เน่ืองจากการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตรสวน

ใหญจะเปนการเรียนจากหนังสือที่มีเน้ือหาการบรรยาย ซ่ึงนักเรียนใหความสนใจนอยเพราะรูปแบบในการเรียนเปนแบบเดิมซ่ึง

จะเนนแตการบรรยายจากครูผูสอน และเนนใหมีการจําเน้ือหาของบทเรียนแบบทองจําเปนสวนมาก ซ่ึงวิธีการดังกลาวเปนการ

จําที่ไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงตองการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มความสนใจ

ในการเรียนการสอน เพราะส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน จะประกอบไปดวย ตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง วิดีโอ ซ่ึงจะ

ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียนและไมรูสึกเบื่อหนาย ทําใหสะดวกในการเรียนรูและเพื่อเปนการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ดวยเหตุและผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนํามาใชในการสอนได เพื่อจะทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีและ

เกิดความสนใจในเน้ือหารายวิชาประวัติศาสตรมากยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย   
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา

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 ผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง บุคคลสําคัญสมัย

อยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจหลังจากที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง บุคคล

สําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี อยูในระดับมาก 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

 4.1.1 รูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา 

 ทิศนา แขมมณี (2545: 229-230) รูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนจํา (Memory Model) รูปแบบน้ี

พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลัก 6 ประการเก่ียวกับ 1. การตระหนักรู ซ่ึงกลาววาการที่บุคคลจะจดจําส่ิงใดไดดีน้ันจะตองเริ่มจากการ

รับรูส่ิงน้ัน การสังเกตอยางตั้งใจ 2. การเชื่อมโยงกับส่ิงที่รูแลวหรือจําได 3. ระบบการเชื่อมโยง คือระบบในการเชื่อมความคิด

หลายความคิดเขาดวยกันในลักษณะที่ความคิดหน่ึงจะไปกระตุนอีกความคิดหน่ึง 4. การเชื่อมโยงที่นาขบขันที่จะชวยใหบุคคล

จําไดดีน้ันมักจะเปนส่ิงที่แปลกจากปกติ ชวนใหขบขัน มักจะประทับในความทรงจําของบุคคลเปนเวลานาน 5. ระบบการใชคํา

ทดแทน 6. การใชคําสําคัญ ไดแก การใชคํา อักษร หรือพยางคเดียว เพื่อชวยกระตุนใหจําส่ิงที่เก่ียวกันได 

 ดังน้ันสรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนจํา คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนจดจํา

เน้ือหาสาระที่เรียนรูไดดีและไดนาน และไดเรียนรูกลวิธีการจํา ซ่ึงสามารถนําไปใชในการเรียนรูสาระอ่ืน ๆ ไดอีก 
 

 4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 7) ไดใหความหมายไววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอน

ทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง ซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสม ทั้งแผนภูมิ ขอความ ภาพน่ิง 

กราฟก ภาพเคล่ือนไหว วีดทิัศน และเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงใน

หองเรียนมากที่สุด 

 ดังน้ันสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การเรียนการสอนที่ใชคอมพิวเตอรเปนศูนยกลางในการ

นําเสนอเน้ือหาของบทเรียน ซ่ึงชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 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  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

5 ที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ อยูในระดับ

มาก 

 พัดสญา พูนผล (2557: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยพบวา     

1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.96/85.57 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด 

 ดังน้ันสรุปไดวา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู เรียนมากขึ้น มี

ประสิทธิภาพมากกวา 80/80 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว เพราะฉะน้ันการจัดการเรียนการสอนดวยการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหผูเรียนมีความรูที่มากขึ้น มีการพัฒนาที่ดีขึ้นและทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกวา

การเรียนการสอนแบบปกติ 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง   

 5.1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหนองปากโลง ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน   

 5.1.2 กลุมเปาหมายที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 โรงเรียนบานหนองปากโลง       

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 30 คน  
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํารวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 5.2.3 แบบประเมินประสิทธิของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา 
 

 5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 5.3.1 วิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหา เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 

 5.3.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

 5.3.3 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 ในดานเทคนิค ดานเน้ือหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 

 5.3.4 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา 

  ขั้นที่ 1 ผูสอนนําเขาสูบทเรียน โดยการใหนักเรียนดูรูปภาพของบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี 

จากน้ันใหนักเรียนศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุร ี
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  ขั้นที่ 2 ผูสอนใหผูเรียนหาคําหรือประเด็นที่สําคัญที่ส่ือถึงรูปภาพบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีแตละ

ทานออกมา 

  ขั้นที่ 3 เม่ือผูเรียนไดคําหรือประเด็นที่ตองการ ใหผูเรียนเชื่อมโยงคําหรือประเด็นที่สําคัญเขาดวยกันกับ

รูปภาพ เพื่อชวยในการกระตุนความจํา 

  ขั้นที่ 4 ใหนักเรียนใชจินตนาการ เพื่อใหจดจําเน้ือหาไดดีขึ้น โดยใหผูเรียนจินตนาการเรื่องราวใหเปน

ภาพที่นาขบขัน หรือเกินความเปนจริง 

  ขั้นที่ 5  นักเรียนนําเสนอคําหรือประเด็นที่ตนเองคิดวามีความสอดคลองกับภาพ และรวมกันสรุปวาคํา

หรือประเด็นที่นําเสนอน้ันสามารถชวยกระตุนความจําไดหรือไม 

5.3.5 ใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัย

อยุธยาและธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 5.3.6 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง 

 

 6. ผลการวิจัย 
  

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  6.1.1 เน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

    บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและ

ธนบุรี และถาตองการเขาสูบทเรียนใหนักเรียนคลิกปุมเขาสูบทเรียน (ข) เมนูบทเรียน มีทั้งหมด 6 เมนู ไดแก บทเรียนที่ 1 

บทเรียนที่ 2 บทเรียนที่ 3 แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และเกม (ค) ตัวอยางเน้ือหาบทเรียนตัวอยางที่ยกมา

คือ เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี (ง) แบบทดสอบ มีทั้งแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน    ซ่ึง

เปนแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก แบบทดสอบละ 30 ขอ (จ) กิจกรรมเกมจับคู เพื่อใหนักเรียนไดสนุกกับการเรียนและเปน

การทบทวนบทเรียน 
 

         
       (ก) เขาสูบทเรียน               (ข) เมนูบทเรียน                    (ค) ตัวอยางเน้ือหาบทเรียน 
 

      
           (ง) แบบทดสอบ              (จ) กิจกรรมเกมจับคู 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  

  6.1.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหาและดานเทคนิคและวิธีการ 

   ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหา ดานเทคนิคและวิธีการ แสดงดัง  

ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหา ดานเทคนิคและวิธีการ 

รายการ X  S.D. ความหมาย 

ดานเน้ือหา 4.44 0.38 ดี 

ดานเทคนิคและวิธีการ 4.72 0.35 ดีมาก 

 

 จากตารางที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  มีคุณภาพดาน

เน้ือหาอยูในระดับ 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 คาประสิทธิภาพ 

ใบงาน 3 เรื่อง (E1) 30 30 736 81.78 

แบบทดสอบหลังเรียน (E2) 30 30 753 83.67 

 

 จากตารางที่ 2 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.78/83.67 ซ่ึงเปนไปตาม         

เกณฑ 80/80 
 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

การทดสอบ จํานวน (คน) คะแนนเต็ม X  S.D. t 

ทดสอบกอนเรียน 30 30 10.50 1.85 
31.14 

ทดสอบหลังเรียน 30 30 25.10 1.56 

      * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา

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 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.54 0.50 มากที่สุด 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.31 0.55 มาก 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.31 0.44 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.39 0.57 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและ

ธนบุรี พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

 7. สรุปผลการวิจัย  
 

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา มี

ประสิทธิภาพเทากับ 81.78/83.67 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนประถมชั้นศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี โดยมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน 10.50 และมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน 25.10 ทําใหผูเรียนมี

การเรียนรูที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยา

และธนบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา โดยมีคาเฉล่ีย 4.39 และมีคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา มี

ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.78/83.67 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยา

และธนบุรี มีประสิทธิภาพ จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของพัดสญา พูนผล (บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.96/85.57 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับรูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน 10.50 และมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน 25.10 ทําใหผูเรียนมีการเรียนรูที่

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอัมภาภรณ ขัตติยะ และสมชนก ภูอําไพ (บทคัดยอ) 

ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสอนเสริมเรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและ
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หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสอนเสริม เรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ มีคาเฉล่ีย 8.30 และ 25.53 ตามลําดับ 

เม่ือเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียความสามารถทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบสอนเสริม เรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ โดยการทดสอบ t-test พบวาคะแนนเฉล่ียทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง บุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี พบวานักเรียนมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนาสนใจ เน่ืองจากบทเรียนมีรูปภาพ วิดีโอ และเกม ทํา

ใหนักเรียนสนุกและจดจําบทเรียนไดดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปาริฉัตร วรวงษ (บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.36 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 

 

9. ขอเสนอแนะ  
 

 9.1 ขอเสนอแนะในการใชงาน 

  การจัดการเรียนรูรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หากมีความพรอมในดาน

ระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอร 
    

 9.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวนสอนกับเน้ือหาในสวนอ่ืนๆ ของรายวิชาประวัติศาสตร เพื่อสราง

แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การวิจัยน้ีเปน

การวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design กลุมตัวอยางของงานวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนบานหลวงวิทยา ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที แบบ dependent ผลการวิจัยพบวา 

1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 ตอน ไดแก  

1.1) การติดตั้งระบบปฏิบัตกิาร Windows 1.2) การ Ghost Normal 1.3) การ Ghost Server 2) ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ดานเน้ือหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.67, S.D. = 0.46) และดานเทคนิค

การผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.47) 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจ

หลังเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D. = 0.49) 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 469 

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 pretest-

posttest 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

ที่เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การยกระดับความรูเพื่อใหทันกับความเปล่ียนแปลงถือเปนส่ิงจําเปน ระบบปฏิบัติการ 

(Operating System) คือ ซอฟตแวรชนิดหน่ึงทีท่ําหนาที่จัดการและควบคุมโปรแกรมประยุกตและโปรแกรมที่เก่ียวของอ่ืน ๆ 

รวมถึงติดตอประสานงานกับอุปกรณที่เก่ียวของเพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถปฏิบัติงานไดตามที่ผูใชตองการ (วิโรจน ชัยมูล 

และสุพรรษา ยวงทอง, 2558) ระบบปฏิบัติการเปนชุดของโปรแกรมที่ใชควบคุมรายละเอียดทางเทคนิคมากมายที่เก่ียวของ

กับการใชงานคอมพิวเตอร และจัดเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีความสําคัญมากที่สุด คอมพิวเตอรจะไรประโยชนหาก

ระบบปฏิบัติการไมทํางาน ไมโครซอฟทวินโดวส (Windows) พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท นิยมใชกันมากสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรสวนบุคคล มีสวนแบงทางการตลาดขนาดใหญเน่ืองจากโปรแกรมประยุกตสวนใหญมักถูกพัฒนาใหทํางานภายใต

สภาพแวดลอมของระบบปฏิบัติการวินโดวสมากกวาระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ (ศศลักษณ ทองขาว และคณะ, 2558) ดังน้ัน

ผูสอนจึงควรเพิ่มพูนความรูเก่ียวกับระบบปฏิบัติการวินโดวสทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติใหแกผูเรียน 

ปจจุบันรายวิชาคอมพิวเตอรไดรับการบรรจุไวในหลักสูตรของทุกชวงชั้น แตจากการสังเกตพบวาการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาคอมพิวเตอรในโรงเรียนยังไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเกิดจากการสอนโดยใชหนังสือ

เรียนเปนหลัก ขาดส่ือการเรียนรูที่เนนกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและขาดอุปกรณคอมพิวเตอร

สําหรับใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง จําเปนตองใชส่ือมัลติมีเดียในการเรียนรู (มานะ โสภา และคณะ, 2560) ดังน้ัน กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและประยุกตใชไอซีทีในดานการศึกษา สงเสริมใหมีการสราง

นวัตกรรมและส่ือดิจิทัลเพื่อการเรียนรู เพื่อปรับรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนในการเรียนรูทุกระดับรวมถึงการศึกษา

ตามอัธยาศัย เพื่อใหผูเรียนมีความสนุกและมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2554) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) เปนการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือ

ชวยในการเรียนการสอน โดยเน้ือหาวิชา แบบฝกหัด และการทดสอบจะถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ผูเรียนจะเรียนจากคอมพิวเตอร ซ่ึงในบทเรียนจะนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพเคล่ือนไหว เสียง

บรรยาย และเสียงดนตรีประกอบ ตลอดจนคําถาม คําตอบ ตรวจคําตอบ และแสดงผลการเรียนในรูปแบบของขอมูลยอนกลับ 

(Feedback) ใหผูเรียนรับรูไดทันที ชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับสภาพการเรียน  

การสอนในปจจุบันที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2532 อางถึงใน 

นรินทร อินทรี และคณะ, 2558) 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา เพื่อใชในการเรียน    

การสอนจริง ชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได ซ่ึงผลการวิจัยจะไดนําเสนอตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียน         

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา 

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา 
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2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 

Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา 

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนบานหลวงวิทยา มีความเหมาะสมดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด 

3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

ที่ระดับ .05 

3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา ในระดับมากที่สุด 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง  

ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสม ไดแก 

ขอความ ภาพน่ิง กราฟ ภาพเคล่ือนไหว วิดีทัศน และเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียง

กับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด 

มนตชัย เทียนทอง (2545) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประยุกตใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรในการจัดการเก่ียวกับขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และการปฏิสัมพันธ ผสมผสานกันอยางกลมกลืน

และเปนระบบ เพื่อนําเสนอเน้ือหาความรูและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีแบบแผนตามวัตถุประสงคของบทเรียน   

ทําใหการนําเสนอองคความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองผูเรียนไดดี โดยเนนความแตกตางของผูเรียนเปนสําคัญ 

ไพศาล หวังพานิช (2536) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาหมายถึง คุณลักษณะและความสามารถ

ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรม

หรือการสอบ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใด สามารถวัดไดโดยการใช

แบบทดสอบตาง ๆ เชน ขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ เปนตน 
 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

นพพร ชางสุวัฒน (2543) ไดทําการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบวา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.00/80.63 ซ่ึงมีคาสูงกวาเกณฑ 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ ไมแตกตางกัน 

วาริน แซตู (2553) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางบอวิทยาคม ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 

80.25/80.40 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 75/75 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนในระดับมากที่สุด คาเฉล่ียเทากับ 4.53 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

ศิริรัตน กระจาดทอง (2555) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีเกม วิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน เรื่อง 

สวนประกอบของคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 80.02/82.58 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ผูเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

ผูเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี ( x =4.29, S.D.=0.50) 

มานะ โสภา และคณะ (2560) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวคิดของกาเย เรื่อง อุปกรณ

คอมพิวเตอรเบื้องตน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 

86.12/87.41 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 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 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียน            

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE MODEL มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 

5.2.1.1 ขั้นวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหผูเรียน วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน วิเคราะหเน้ือหา และ

จุดมุงหมายของรายวิชา 

5.2.1.2 ขั้นออกแบบ ผูวิจัยออกแบบแผนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเครื่องมือ

ประเมินผล 

5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรมทางดานกราฟกและ

มัลติมีเดีย  

5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

แบบหน่ึงตอหน่ึงและแบบกลุมเล็ก เพื่อตรวจสอบการควบคุม การแสดงผล และหาขอผิดพลาดของบทเรียน ดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขกอนที่จะนําไปใชจริง 

5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน

คุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไขบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  

5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะ

เปนคําถามปลายปด ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ

เพิ่มเติมได จากน้ันนําแบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบประเมินฉบับจริงเพื่อสงใหผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบการเรียนการสอน จํานวน 3 ทาน

พิจารณาประเมินผล 
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5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบทดสอบฉบับราง มีลักษณะเปนขอคําถาม  

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 

พิจารณาวาขอสอบแตละขอวัดตามจุดประสงคที่ระบุไวหรือไม โดยใชแบบวัดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคัดเลือก    

ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยางนอย 0.5 ขึ้นไปไวสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมิน

พบวาขอคําถามทั้ง 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1 สามารถนําไปใชได จากน้ันผูวิจัยจัดพิมพแบบทดสอบ

ฉบับจริง 

5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับราง มีลักษณะเปนคําถามปลายปด 

ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบ

เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากน้ันนําแบบสอบถาม

ฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพ

แบบสอบถามฉบับจริง 
 

5.3 วิธีการเก็บขอมูล 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน ศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เม่ือเรียนครบทุกเน้ือหาแลวใหผูเรียน        

ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

5.4 การวิเคราะหขอมูล  

5.4.1 การวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.4.2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนใช t-test 

dependent 

5.4.4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และ        

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนบานหลวงวิทยา ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 ตอน ไดแก การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 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(  เน้ือหา                            )ฉ (ตัวอยาง วิดีโอ 

 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเนือ้หาและเทคนคิการผลิต 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ดาน x  S.D. ความเหมาะสม 

เน้ือหา 4.67 0.46 มากที่สุด 

เทคนิคการผลิต 4.60 0.47 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมดานเน้ือหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x =4.67, S.D.=0.46) 

และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x =4.60, S.D.=0.47) 
 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 

การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมตัวอยาง แสดงดังภาพ ช-ซ 

 

                                              
                             (ช) ภาพการทดลอง 1                                   (ซ) ภาพการทดลอง 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน N x  S.D. df t p 

กอนเรียน 30 7.97 3.04 
29 25.34 .000* 

หลังเรียน 30 24.03 2.80 

*p < .05 

จากตารางที่ 2 พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( 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  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความเหมาะสมของเน้ือหาในบทเรียน 4.83 0.38 มากที่สุด 

2. ความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียน 4.77 0.43 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของตัวหนังสือและภาพ 4.77 0.43 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของเสียง 4.43 0.73 มาก 

5. สามารถนําความรูไปใชตอยอดได 4.77 0.50 มากที่สุด 

สรุป 4.71 0.49 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด 

( x =4.71, S.D.=0.49) โดยหัวขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความเหมาะสมของเน้ือหาในบทเรียน 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนบานหลวงวิทยา มีความเหมาะสมดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด 

7.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

ที่ระดับ .05 

7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลวงวิทยา ในระดับมากที่สุด 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสม   

ในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ ศิริรัตน กระจาดทอง (2555) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพสูงกวา

เกณฑที่กําหนด เพราะมีการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน มีการปรับปรุงแกไขจนไดบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ 

ตะวันฉาย ปาออน และคณะ (2559) ที่กลาววา การที่บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ เน่ืองมาจาก

ผูวิจัยไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบหน่ึงตอหน่ึงและแบบกลุมเล็ก จากน้ันแกไขขอบกพรองกอนนําไปใชจริง 

 8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา

การเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ ตะวันฉาย ปาออน 

และคณะ (2559) ที่กลาววา การที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เน่ืองจากผูวิจัยสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนตามหลักวิชา และออกแบบบทเรียนใหมีการโตตอบกันระหวางผูเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ดวยคําถามและมีผลปอนกลับโดยทันทีดวยการเฉลยคําตอบ ซ่ึงจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนไดเปนอยางดี 

 8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีผลตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ในภาพรวมผูเรียน         

มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ ศิริรัตน กระจาดทอง (2555) ที่กลาววา 

นักเรียนชอบที่จะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เน่ืองจากบทเรียนมีรูปภาพ มีภาพเคล่ือนไหว มีเสียงประกอบ มีเกม 
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ทําใหนักเรียนสนุกสนาน เพลิดเพลิน เขาใจและจดจําเน้ือหาบทเรียนไดมากขึ้น เพราะเปนส่ือที่ทันสมัยและเปล่ียนบรรยากาศ

ในหองเรียน 

9. ขอเสนอแนะ 
 

9.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

9.1.1 ผูสอนควรเตรียมความพรอมในดานอุปกรณคอมพิวเตอร ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร ใหสามารถใชงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการเขาถึงบทเรียนเปนไปอยางรวดเร็วและไมเกิดปญหาในระหวางเรียน 

9.1.2 การเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเรียนแบบผูเรียนนําตนเอง ผูสอนไมควรจํากัด

เวลาในการเรียน ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนอยางอิสระตามความตองการของตนเอง 

9.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

9.2.1 การวิจัยในอนาคตควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม เชน 

Augmented Reality (AR) เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณใหม และสามารถเขาใจเน้ือหาบทเรียนไดอยางชัดเจน  

9.2.2 การวิจัยในอนาคตควรทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย 

เชน การเรียนรูแบบผสมผสาน การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เปนตน 
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ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนคิการสอนแบบ MIAP  

The Development of Learning Achievement of Mathayom Suksa 2 Students 

on Microsoft Excel 2013 Using Computer Assisted Instruction Cooperates with 

MIAP Teaching Technique 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 ใหมี

ประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

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) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคและวิธีการ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดานเน้ือหา และดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก 

และคาประสิทธิภาพเทากับ 82.22/80.44 เปนไปตามเกณฑ 80/80 คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนมีความพึงพอใจที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนดวยเทคนิค MIAP 

อยูในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.07)  

 

คําสําคัญ: เทคนิคการสอนแบบ MIAP  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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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

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียนการสอนทําใหการเรียนการสอนเปล่ียนแปลงไปจากเดิม บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เปนส่ือมัลติมีเดียที่ประกอบดวยรูปภาพ บทบรรยาย เสียงพูด และเทคนิคการนําเสนอที่เราใจ นอกจากน้ันยังมีแบบฝกหัด 

เพื่อใหผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเอง ชวยสงเสริมการเรียนรูในลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดเปนอยางดี 

การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญทําใหบทบาทของผูเรียนเปล่ียนจากผูรับมาเปนผูเรียน ผูศึกษาคนควา และ

เปล่ียนบทบาทของครูจากผูสอน 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 เปนเน้ือหาที่คอนขางยาก

สําหรับผูเรียน เน่ืองจากมีคําส่ังที่ซับซอนยากแกการจดจํา ประกอบกับส่ือการเรียนการสอนที่เปนภาพน่ิงไมนาสนใจ ไม

กระตุนการเรียนรู จึงทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายซ่ึงสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได 

 คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เปนส่ือการศึกษายุคใหมที่มีประสิทธิภาพมาก

และยังมีขอไดเปรียบเหนือส่ืออ่ืน ๆ ดวยกันหลายประการ เชนสามารถถายทอดเน้ือหาบทเรียน ไดใกลเคียงกับการเรียน      

ในหองเรียนโดยคอมพิวเตอรจะนําเสนอเน้ือหาบทเรียนทีละหนาบนจอคอมพิวเตอร และผูเรียนสามารถทํากิจกรรมโตตอบกับ

บทเรียนไดรับขอมูลยอนกลับและสามารถตรวจคําตอบดวยตนเองคอมพิวเตอรชวยสอนจึงกลายเปนส่ือการศึกษาที่ไดรับความ

นิยมมากขึ้นในแวดวงการศึกษาในปจจุบัน (สิทธิชัย ไตรโยธี, 2556)  

 เทคนิคการสอน MIAP มีกระบวนการ 4 ขั้น 1) M : Motivation คือ ขั้นกระตุนความสนใจ เปนการกระตุนความ

สนใจกอนที่จะเขาบทเรียน อาจเปนคําถาม การเลาเรื่อง การแสดง ที่จะทําใหผูเรียนคิดตามเพื่อโยงไปสูขั้นตอนตอไป  2) I : 

Information ขั้นศึกษาขอมูล เปนการใหเน้ือหา รายละเอียด ความรู 3) A : Application ขั้นพยายามฝกหัด เปนขั้นที่

ตรวจสอบวาผูเรียนมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงตามวัตถุประสงคที่ผูสอนตองการหรือไม คือ ขั้นของการสอบ การใหปฏิบัติ และ 

4) P : Progress ขั้นสําเร็จผล เปนขั้นที่นําผลของการสอบ การปฏิบัติมาตรวจสอบวาผานตามวัตถุประสงคหรือไม แลวแจงผล

ยอนกลับใหผูเรียนทราบ ถาพบวาผูเรียนยังขาดในวัตถุประสงคขอใดก็จะตองแกไข แลวสรุปทําความเขาใจอีกครั้งหน่ึง (ณัฐวี 

อุตกฤษฎ, 2555) 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่ อง 

โปรแกรม Microsoft Excel ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP โดยพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนจากโปรแกรม Adobe Captivate เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

ใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพ และเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่สามารถชวยสงเสริม

การเรียนรูตามอัธยาศัยของผูเรียนไดเปนอยางดี และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลําดับตอไป  
 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 

 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 ใหมีประสิทธิภาพ 80/80  

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP   



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 481 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 

2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP 
 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย 
 

 3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ 

MIAP มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 3.2 คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 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

ใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูในเน้ือหาโดยใชส่ือประกอบคําถามแบบกวาง ๆ เพื่อใหผูเรียนสวนใหญ มีสวนรวม 2) ขั้นศึกษา

ขอมูล (Information) ผูสอนตองเลือกเน้ือหาที่ตองรู  (Must know) มาสอนกอนเชน การสอนเรื่องเครื่องมือวัด ตองสอน

วิธีการอานกอนแลวจึงสอนวิธีการใชงาน วิธีการบํารุงรักษาและการบอกชื่อชิ้นสวนตาง ๆ 3) ขั้นพยายาม (Application) 

ผูสอนตองมีแบบฝกหัดเพื่อใหผูเรียนใชความรูที่ไดเรียนมาแกปญหาและเปนการเปล่ียนกิจกรรมเพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนาย

ในการเรียนรู และ 4) ขั้นสําเร็จผล (Progress) ผูสอนตองมีการเฉลยแบบฝกหัดเพื่อใหผูเรียนตรวจปรับความรู ความเขาใจใน

เน้ือหาที่ไดเรียนมา และเปนการเปล่ียนกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสนใจและเปนการสรุปซํ้าในเน้ือหา (คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2554) 

  ดังน้ันสรุปไดวา รูปแบบการสอนการสอนแบบ MIAP คือ การสรางความสนใจและกระตุนใหผูเรียนศึกษาขอมูล 

และมีความคิดในการแกปญหาดวยตนเอง 
 

  4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เปนส่ือการศึกษายุคใหมที่มีประสิทธิภาพมาก

และยังมีขอไดเปรียบเหนือส่ืออ่ืน ๆ ดวยกันหลายประการ เชน สามารถถายทอดเน้ือหาบทเรียนไดใกลเคียงกับการเรียนใน

หองเรียนโดยคอมพิวเตอรจะนําเสนอเน้ือหาบทเรียนทีละหนาบนจอคอมพิวเตอร และผูเรียนสามารถทํากิจกรรมโตตอบกับ

บทเรียนไดรับขอมูลยอนกลับและสามารถตรวจคําตอบดวยตนเองคอมพิวเตอรชวยสอนจึงกลายเปนส่ือการศึกษาที่ไดรับความ

นิยมมากขึ้นในแวดวงการศึกษาในปจจุบัน (สิทธิชัย ไตรโยธี, 2556) 

       ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียน การสอนทางคอมพิวเตอร

รูปแบบหน่ึงซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําส่ือประสมอันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ เพื่อถายทอด

เน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุน

ผูเรียนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู ผูเรียนรูจากการปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบพรอมทั้งการไดรับขอมูลยอนกลับ 

  จากขอความดังกลาว สามารถสรุปความหมายของ คอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI ไดวา เปนการนําเอา

คอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการผลิตส่ือเพื่อใชในการเรียนการสอน  ซ่ึงการจัดทําเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรจะ

ประกอบไปดวยภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ในบทเรียนอาจมี แบบทดสอบ เกม เปนตน 
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  4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ปราณี กองจินดา (2549) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับจาก

กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน 

  ดังน้ันจึงสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียน

เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 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 ขําเกล้ียง (2556) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการตามรูปแบบการเรียนรู MIAP เรื่องการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง วิชาการวิเคราะห

วงจรไฟฟา 1  ผลการวิจัย พบวา กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามรูปแบบการเรียนรู MIAP ที่พัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพรอยละ 80.93/80.12 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 80/80 
 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อําเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 10 หอง โดยมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 347 คน 

  5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองในครั้งน้ีคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง โดยมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน ไดมาโดย

วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  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 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดานเทคนิค 
 

 5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  5.3.1 ระยะที่ 1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและเครื่องมือ 

   ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังน้ี 
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   5.3.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยทําการศึกษาและวิเคราะหเน้ือหาบทเรียนเรื่อง Microsoft 

Excel 2013 จากผลการศึกษาและการวิเคราะหเน้ือหาไดบทเรียนที่ใชในการสรางส่ือดังน้ี 1) สวนประกอบของโปรแกรม 

Microsoft Excel 2013 2) การคํานวณโดยใชฟงกชัน และ 3) การสรางกราฟและแผนภูมิ ศึกษาวิธีการการจัดการเรียน    

การสอนแบบ MIAP ศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาส่ือ ไดแก โปรแกรม Camtasia Studio, Adobe 

Captivate  และโปรแกรม Microsoft Excel 2013 

   5.3.1.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ผูวิจัยเขียนแผนการสอนของเน้ือหาทั้ง 3 เรื่อง โดยจัดการเรียน

การสอนดวยเทคนิค MIAP ออกแบบประเมินดานเทคนิค ออกแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน และออกแบบหนาจอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

   5.3.1.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Develop) ทําการออกแบบทดสอบใหตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว 

โดยมีจํานวนแบบทดสอบทั้งหมด 60 ขอ ผูวิจัยนําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนอาจารยใน

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 และในขั้นน้ีผูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามที่

ไดออกแบบไว 

  5.3.1.4 ขั้นการนําไปใช (Implement) ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยทดลองใชบทเรียนดวยตัวผูวิจัยเพื่อทดสอบ

ความถูกตองของการทํางานในเบื้องตน และไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยตรวจสอบ

ความเหมาะสมและความถูกตอง จากน้ันนําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไข 

   5.3.1.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) ผูวิจัยนําแผนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรที่ไดจัดทําไวให

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพดานเน้ือหา ผลจากการประเมินอยูในระดับดีมาก ( X  = 4.55, S.D. 

= 0.17 ) และนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการซ่ึงเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอร

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 ศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 และทํา

กิจกรรมการเรียนรูตามเทคนิคการสอนแบบ MIAP คือ ขั้นนํา ขั้นศึกษาขอมูล ขั้นพยายาม และขั้นสําเร็จผล จากน้ันใหผูเรียน

ทําแบบทดสอบหลังเรียน และเม่ือเรียนเน้ือหาครบ 3 บทใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

6. ผลการวิจัย  
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

   6.1.1 เน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

     ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 ประกอบดวยเน้ือหา 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 หนาเน้ือหาบทเรียน 
 

  6.1.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหาและดานเทคนิคและวิธีการ 

   ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหาและดานเทคนิคและวิธีการ แสดงดัง

ตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหาและดานเทคนิคและวิธีการ 

รายการ X  S.D. ความหมาย 

ดานเน้ือหา 4.55 0.17 ดีมาก 

ดานเทคนิคและวิธีการ 4.70 0.26 ดีมาก 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับ

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 คาประสิทธิภาพ 

ใบงาน 3 เรื่อง (E1) 30 30 740 82.22 

แบบทดสอบหลังเรียน (E2) 30 30 724 80.44 
  

 จากตารางที่ 2 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 82.22/80.44 เปนไปตามเกณฑ 80/80 
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 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP แสดงดังตารางที่ 3 

       

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

การทดสอบ จํานวน (คน) คะแนนเต็ม X  S.D. t 

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 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 

2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP แสดงดังตารางที่ 4  

 

ตารางที ่4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  

รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. 

1. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.48 0.36 มาก 

2. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.38 0.42 มาก 

3. ดานเน้ือหา 4.36 0.46 มาก 

โดยรวม 4.41 0.07 มาก 
 

จากตารางที่ 4 พบวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับ

เทคนิคการสอนแบบ MIAP โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.07) 
 

7. สรุปผลการวิจัย  
 

 7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 มีคุณภาพดานเน้ือหา และดานเทคนิคและวิธีการ

อยูในระดับดีมาก มีคาประสิทธิภาพเทากับ 82.22/80.44 เปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 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 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคุณภาพดานเน้ือหาและคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับ

ดีมาก และมีประสิทธิภาพเทากับ 82.22/80.44 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80 เน่ืองจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนไดพัฒนาตามหลักการสรางที่มีการวางแผนเปนอยางดี บทเรียนมีความนาสนใจในการใช การนําเสนอเน้ือหา

ตอเน่ืองกันไปตามลําดับ และมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู สอดคลองกับ งานวิจัยของ กนกวรรณ เรืองแสน 

และ ลาวัณย ดุลยชาต ิ(2559) ที่พบวา ดัชนีประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนบน ClassStart มีคาเทากับ 88.89/82.17 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง Microsoft Excel 2013 รวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการ

ใชเทคนิคการสอนแบบ MIAP ทําใหมีการวางแผนการสอนอยางดี ทําใหการสอนเน้ือหาไมตกหลน และนักเรียนไดเรียนตาม

วัตถุประสงคการเรียนรูที่ตั้งไว (ณัฐวี อุตกฤษฎ, 2555) จึงสงผลใหนักเรียนทําแบบทดสอบได สอดคลองกับ งานวิจัยของ 

อรรถพร ธนูเพ็ชร (2558) ไดทําวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เรื่อง 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Excel 2013 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมาก แสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจมาก มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนเรื่อง Microsoft Excel 2013 และมีความสุข

ในการเรียนดวยการสอนแบบ MIAP สอดคลองกับ อรรถพร ธนูเพ็ชร (2558) ที่พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก 
 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 9.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากการผลการวิจัย   

  จากผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการสอนแบบ MIAP ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 

นักเรียนสูงขึ้น จึงควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการสอนแบบ MIAP ไปใชสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ   

 9.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป   

  ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบเครือขายเพื่อนักเรียนจะไดมีโอกาสทบทวนเน้ือหาได ไมจํากัด

วัน เวลา และสถานที่  
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การพัฒนากระบวนการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิการเรียนรูรวมกัน (LT) รวมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน (e-Learning) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อหาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน 

รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย

กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้น         

3) เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/7 โรงเรียนอูทอง 

ภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวน 37 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ออนไลน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก    

คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทางสถิตทิี (t-test)  

ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 82.34/81.62 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียน        

ที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยูใน

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

1. บทนํา  
 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แนวการจัดการศึกษา     

ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนทุกคนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ

จัดการศึกษาตองเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยเนนความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับความ

สนใจความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 4) ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของกลุม

สาระการงานอาชีพเทคโนโลยี ที่จะมุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวมเพื่อใหมีความรูความสามารถ มีทักษะในการทํางานเห็น

แนวทางในการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญดังน้ี มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปนสาระ

เก่ียวกับกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ การติดตอส่ือสาร การคนหาขอมูล การใชขอมูลและสารสนเทศ การแกปญหาหรือ

การสรางงาน คุณคาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 183) 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 

2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 

การเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้น 

2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้น   
 

3. สมมติฐานการวิจัย  
 

3.1 ประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร      

ชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการ

เรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้น 

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้น อยูในระดับมาก 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

ทิศนา แขมมณี (2560: 98-99) ไดกลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ คือ การเรียนรูเปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่มี

ความสามารถแตกตางกันประมาณ สามถึงหกคนชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุมและในการจัดการเรียนการสอน

โดยทั่วไป มักจะไมใหความสนใจเก่ียวกับความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน สวนใหญเรามักจะมุงไปที่ปฏิสัมพันธ

ระหวางครูกับผูเรียน ผูเรียนกับบทเรียน 
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e-Learning เปนการศึกษาเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) 

เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเน้ือหาของบทเรียนซ่ึงประกอบดวย 

ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอ่ืน ๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web Browser โดยผูเรียน ผูสอน และเพื่อนรวม

ชั้นเรียนทุกคน สามารถติดตอ ปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัย

เครื่องมือการติดตอ ส่ือสารที่ทันสมัย (e-mail, web-board, chat) จึงเปนการเรียนสาหรับทุกคน, เรียนไดทุกเวลา และทุก

สถานที่ (โปรดปราน พิตรสาธร และคณะ, 2547: 37-43) 

ชุติมา เภาจ๋ี และไพศาล สิมาเลาเตา (2560: ออนไลน) ไดทําการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิค

การเรียนแบบ LT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ขอคิดสะกิดใจไดจากสํานวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 6  โรงเรียนวัดทุงแฝก พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาประสิทธิภาพ 84.89/83.56 สูงกวาเกณฑ 80/80         

ที่กําหนดไว และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวาคะแนนสอบหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาคะแนน      

สอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

5.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  

5.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิคการเรียนรูรวมกัน เพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรู ลําดับเน้ือหา วิธีสอน และการวัดประเมินผลที่เหมาะสมตอการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู 

5.1.2 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตามแบบการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับ

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 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง 

5.1.5 หาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้น 

5.1.6 เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห และสรุปผล โดยหาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และหาความพึงพอใจของนักเรียน 
 

5.2 เคร่ืองมือการวิจัย  

5.2.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   

ปที่ 5 โรงเรียนอูทอง 

5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง 

โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง 
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5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 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 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/7 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2       

ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง จํานวน 37 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม 
 

5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย  

สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติที (Dependent     

t-test) โดยนําผลที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 121) ดังน้ี  

คาเฉล่ียเทากับ 4.51 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด    

คาเฉล่ียเทากับ 3.51 – 4.50 หมายความวา ระดับมาก    

คาเฉล่ียเทากับ 2.51 – 3.50 หมายความวา ระดับปานกลาง    

คาเฉล่ียเทากับ 1.51 – 2.50 หมายความวา ระดับนอย    

คาเฉล่ียเทากับ 1.00 – 1.50 หมายความวา ระดับนอยที่สุด 

 

6. ผลการวิจัย  
 

6.1 ผลการหาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู  

ผลการหาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X  รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

คะแนนระหวางเรียน (E1) 30 24.70 82.34 

คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 30 24.49 81.62 
 

จากตารางที่ 1 คาคะแนนเฉล่ียระหวางเรียนเทากับ 24.70 คิดเปนรอยละ 82.34 และคาคะแนนเฉล่ียหลังเรียน

เทากับ 24.49 คิดเปนรอยละ 81.62 สรุปวา กระบวนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช

เทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง จํานวน 37 คน แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ จํานวน X  S.D. df t sig 

ผลการทดสอบกอนเรียน 37 11.62 2.37 36 21.88* 0.00 

ผลการทดสอบหลังเรียน 37 24.49 2.56 36 

* มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 11.62 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 24.49 สรุปวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียน  

ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน

รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe 

Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียน 

รายการ X  S.D. ระดับความ

คิดเหน็ 

1. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิครวมกันตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 4.43 0.63 มาก 

2. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิครวมกันชวยใหนักเรียนเขาใจการเรียนรู 4.00 0.74 มาก 

3. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิครวมกันจัดเรียงลําดับเน้ือหาไดงายตอการเรียนรู 4.33 0.61 มาก 

4. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิครวมกันสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 3.93 0.83 มาก 

5. เน้ือหามีความเขาใจงาย 4.27 0.78 มาก 

6. รูปแบบตัวอักษรมีความชัดเจนและอานไดงาย 4.37 0.76 มาก 

7. ความถูกตองชัดเจนของเน้ือหา 4.53 0.63 มากที่สุด 

8 .รูปภาพสวยงาม 4.57 0.50 มากที่สุด 

9. สีและความชัดเจนของภาพ 4.03 0.76 มาก 

10. ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการส่ือความหมาย 4.23 0.73 มาก 

11. ความสะดวกในการเรียนบทเรียน 4.10 0.84 มาก 

รวม 4.25 0.74 มาก 
 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค

การเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีคาเฉล่ียของความพึงพอใจเทากับ 4.25 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.74 และความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 
 

7. สรุปผลการวิจัย  
 

7.1 ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร     

ชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง มีคาเทากับ 82.34/81.62 เปนไปตามสมมติฐาน 
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7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน

รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe 

Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตาม

สมมติฐาน 

7.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 โรงเรียนอูทอง โดยรวมอยูในระดับมาก เปนไปตามสมมติฐาน 
 

8. อภิปรายผลการวิจัย  
 

8.1 ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร     

ชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง มีคาเทากับ 82.34/81.62 เปนไปตามสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลองกับ พิลาศลักษณ อาคมศิลป 

(2556) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบแอลที รายวิชา

คณิตศาสตร สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยสรุปไดวา ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

มีประสิทธิภาพ 80.91/86.94 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวที่ 80/80  

8.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน

รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe 

Flash สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตาม

สมมติฐาน ซ่ึงสอดคลองกับ พิสิษฐ ทองงาม (2557) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย

อินเตอรเน็ตดวยเทคนิคเรียนรูรวมกัน เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรม Adobe Flash  

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอูทอง โดยรวมอยูในระดับมาก  เปนไปตามสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลองกับ           

ศิริปยะวรรณ ศิริโนนรัง (2554) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบรวม

เรียนรวมรู (LT) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนสนามบิน จังหวัด

ขอนแกน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบรวมเรียน

รวมรู (LT) โดยภาพรวมเห็นดวยในระดับมาก 
 

9. ขอเสนอแนะ  
 

ควรมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนออนไลนรายวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นนอกจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

 

 

 
 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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10. กิตติกรรมประกาศ  
 

ขอขอบคุณผู อํานวยการโรงเรียนอูทอง ที่อนุญาตใหใชสถานที่ในการทดลองงานวิจัย  ครูอํานาจ ปุงโพ ธ์ิ              

ครูเตชทัต ชัยชีวานนท และคุณครูคนึงหา พรมเพชร ที่ใหคําแนะนําดานเทคนิคและวิธีการ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 5/7   

ที่ไดรวมในการวิจัย และขอขอบคุณอาจารย ดร.ไกยสิทธ์ิ อภิระติง ที่ใหความอนุเคราะหใหคําปรึกษาในการวิจัยครั้งน้ี 
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การพัฒนากระบวนการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิการเรียนรูรวมกัน (LT) รวมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

เรื่อง การสือ่สารขอมูลและระบบเครือขาย ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 

โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบรุ ี

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* และไกยสทิธ์ิ อภิระติง  

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*makk.56.16@gmail.com  

 

บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน 

รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารขอมูลและระบบ

เครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

ดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น และ            

3) หาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 45 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

คือ แผนการจัดการเรียนรู บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทางสถิตทิี (t-test)  

ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 82.96/81.78 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

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 computer-

assisted 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  
 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แนวการจัดการศึกษา     

ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนทุกคนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ

จัดการศึกษาตองเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับความ

สนใจความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 4) ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของ

กลุมสาระการงานอาชีพเทคโนโลยี ที่จะมุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวมเพื่อให มีความรูความสามารถ มีทักษะในการทํางาน    

เห็นแนวทางในการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญดังน้ี มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนสาระ

เก่ียวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตอส่ือสาร การคนหาขอมูล การใชขอมูลและสารสนเทศ การแกปญหาหรือ

การสรางงาน คุณคาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 183) 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 

2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช

เทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 

2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น   
 

3. สมมติฐานการวิจัย  
 

3.1 ประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร      

ชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค

การเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก   
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

ทิศนา แขมมณี (2560 : 98-99) ไดกลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ คือ การเรียนรูเปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่มี

ความสามารถแตกตางกันประมาณ สามถึงหกคนชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุมและในการจัดการเรียนการสอน

โดยทั่วไป มักจะไมใหความสนใจเก่ียวกับความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน สวนใหญมักจะมุงไปที่ปฏิสัมพันธ

ระหวางครูกับผูเรียน ผูเรียนกับบทเรียน 
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-assisted Instruction: CAI) คือ ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร

รูปแบบหน่ึงซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสม อันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ กราฟ 

ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศน และเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงใน

หองเรียนมากที่สุด (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2542 : 7) 

ชุติมา เภาจ๋ี และไพศาล สิมาเลาเตา (2560 : ออนไลน) ไดทําการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิค

การเรียนแบบ LT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ขอคิดสะกิดใจไดจากสํานวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 6  โรงเรียนวัดทุงแฝก พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาประสิทธิภาพ 84.89/83.56 สูงกวาเกณฑ 80/80         

ที่กําหนดไว และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวาคะแนนสอบหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาคะแนน      

สอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

5.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  

5.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 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 ลําดับเน้ือหา วิธีสอน และการวัดประเมินผลที่เหมาะสมตอการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู 

5.1.2 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตามแบบการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารขอมูลและระบบเครือขาย 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง โดยวางแผน ออกแบบ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

5.1.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสาร

ขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง 

5.1.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง 

5.1.5 หาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนทีพ่ัฒนาขึ้น 

5.1.6 เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห และสรุปผล โดยหาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และหาความพึงพอใจของนักเรียน 
 

5.2 เคร่ืองมือการวิจัย  

5.2.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 โรงเรียนอูทอง 

5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารขอมูล

และระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง 

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารขอมูลและระบบเครือขาย 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 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2       

ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง จํานวน 45 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม 
 

5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย  

สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติที (Dependent     

t-test) โดยนําผลที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 121) ดังน้ี  

คาเฉล่ียเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด    

คาเฉล่ียเทากับ 3.51 – 4.50 หมายความวา ระดับมาก    

คาเฉล่ียเทากับ 2.51 – 3.50 หมายความวา ระดับปานกลาง    

คาเฉล่ียเทากับ 1.51 – 2.50 หมายความวา ระดับนอย    

คาเฉล่ียเทากับ 1.00 – 1.50 หมายความวา ระดับนอยที่สุด 

 

6. ผลการวิจัย  
 

6.1 ผลการหาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู  

ผลการหาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X  รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

คะแนนระหวางเรียน (E1) 30 24.89 82.96 

คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 30 24.53 81.78 
 

จากตารางที่ 1 คาคะแนนเฉล่ียระหวางเรียนเทากับ 24.89 คิดเปนรอยละ 82.96 และคาคะแนนเฉล่ียหลังเรียน

เทากับ 24.53 คิดเปนรอยละ 81.78 สรุปวา กระบวนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช

เทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การ

ส่ือสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง จํานวน 45 คน แสดงดังตารางที่ 2 
 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 501 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ จํานวน X  S.D. df t sig 

ผลการทดสอบกอนเรียน 45 12.42 3.20 44 25.3358* 0.00 

ผลการทดสอบหลังเรียน 45 24.53 1.75 44 

* มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 12.42 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 24.53 สรุปวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียน  

ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน

รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารขอมูลและระบบ

เครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียน 

รายการ X  S.D. ระดับความ

คิดเหน็ 

1. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 4.53 0.51 มากที่สุด 

2. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันชวยใหนักเรียนเขาใจการเรียนรู  4.47 0.51 มาก 

3. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันจัดเรียงลําดับเน้ือหาไดงายตอ

การเรียนรู 

4.50 0.57 มากที่สุด 

4. การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 4.40 0.50 มาก 

5. อธิบายเน้ือหาเขาใจงาย 4.43 0.50 มาก 

6. รูปแบบตัวอักษรมีความชัดเจนและอานไดงาย 4.30 0.60 มาก 

7. ทบทวนเน้ือหาบทเรียนเองได 4.37 0.61 มาก 

8. สีและขนาดของภาพเหมาะสมกับหนาจอ 4.47 0.57 มาก 

9. ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการส่ือความหมาย 4.70 0.65 มากที่สุด 

10. เขา-ออก บทเรียนไดสะดวก 4.43 0.57 มาก 

รวม 4.46 0.56 มาก 
 

 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค

การเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีคาเฉล่ียของความพึงพอใจเทากับ 4.46 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.56 และความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 
 

7. สรุปผลการวิจัย  
 

7.1 ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร     

ชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง มีคาเทากับ 82.96/81.78 เปนไปตามสมมติฐาน 
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7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน

รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารขอมูลและระบบ

เครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไป

ตามสมมติฐาน 

7.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารขอมูลและระบบเครือขาย 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง โดยรวมอยูในระดับมาก เปนไปตามสมมติฐาน 
 

8. อภิปรายผลการวิจัย  
 

8.1 ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร     

ชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารขอมูลและระบบเครือขาย สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง มีคาเทากับ 82.96/81.78 เปนไปตามสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลองกับ ขวัญชนก บัวทรัพย 

(2557) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ผลวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา 

(สมัครพลผดุง) เทากับ 83.00/88.83 

8.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกัน

รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารขอมูลและระบบ

เครือขาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไป

ตามสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลองกับ พิสิษฐ ทองงาม (2557) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน

เครือขายอินเตอรเน็ตดวยเทคนิคเรียนรูรวมกัน เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การส่ือสารขอมูลและระบบเครือขาย 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง โดยรวมอยูในระดับมาก  เปนไปตามสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลองกับ         

ชนากานต เทพกรณ (2557) ไดทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาการใชคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ความนาจะเปน ณ โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจการศึกษาการใชคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ความนาจะ

เปน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก 
 

9. ขอเสนอแนะ  
 

ควรมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรายวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นนอกจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการเรียน     

การสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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10. กิตติกรรมประกาศ  
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ครูคนึงหา พรมเพชร และครูเบญจวรรณ กล่ินหอม ที่ใหคําแนะนําดานเทคนิคและวิธีการ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2/8     
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การพัฒนารปูแบบการเรียนรูแบบนําตนเองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ในรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 โรงเรียนอนบุาลสพุรรณบุร ี
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย          

ในรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่องคํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6              

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนรูแบบนําตนเอง ดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 3) สอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมเปาหมาย คือ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 จํานวน 45 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉล่ีย        

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาทดสอบสถิติที (t-test)  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย พบวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( X  = 4.72, S.D. 

= 0.01) 

 

คําสําคัญ: การเรียนรูแบบแบบนําตนเอง  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  วิชาคอมพิวเตอร 
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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 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551   ไดกําหนดสมรรถนะที่ สําคัญของผูเรียนในดาน

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีไววาเปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทาง

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรูการส่ือสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรคถูกตอง 

เหมาะสม และมีคุณธรรม จึงไดมีการพัฒนาบทเรียนขึ้นมาหลากหลายจนเขารูปแบบส่ือมัลติมีเดีย การนําส่ือหลาย ๆ ประเภท

มาใชรวมกันทั้งวัสดุอุปกรณและวิธีการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนโดยใชส่ือแตละชนิดตามลําดับ

ขั้นตอนของเน้ือหาการนําบทเรียนมัลติมีเดียมาจัดการเรียนการสอนตองเปนบทเรียนที่มีคุณภาพเพราะบทเรียนมัลติมีเดีย 

จะเปนส่ือกลางในการนําเน้ือหาจากบทเรียนและจากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ สามารถนํามารวมไวในบทเรียนมัลติมีเดียถายทอด

ไปยังผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนส่ือสําคัญอยางหน่ึง เพราะเหตุวา ผูเรียนสามารถตอบสนองกับบทเรียนไดและ

ทราบผลการตอบสนองไดน้ันทันที  ทําใหเกิดกระบวนการจากการเรียนการสอน ในปจจุบันยังเปนประโยชนในทางการศึกษา 

และสามารถสรางการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ เปนตัวกระตุนและเสริมแรงจูงใจ สงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี 

คือทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ และในที่สุดก็จะเรียนรู เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของทุกคน

และทุกหนวยงานในสังคมมนุษย เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดพัฒนาความคิดของมนุษยหลาย ๆ ดานอยางเปนระบบ (กิดานันท 

มลิทอง, 2546) 

ปญหาที่จริงแลวและส่ิงที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน คือ เน้ือหาในการเรียนการสอน ในรายวิชาตาง ๆ มีวิธีการสอนที่มีรูป

แบบเดิม ๆ ไมมีความหลากหลายในการถายทอดความรูใหผูเรียน จึงทําใหผูเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ในรายวิชาน้ัน ๆ 

และในปจจุบันคอมพิวเตอรไดเขามาเปนอุปกรณหน่ึงที่ใชในการติดตอส่ือสาร นอกจากน้ี ยังเปนประโยชนในการศึกษา     

วิชาอ่ืน ๆ ที่ใชคอมพิวเตอรเปนส่ือในการเรียนการสอนการสรางส่ือในการเรียนรูตาง ๆ ผูวิจัยไดศึกษาปญหา และเห็นถึง

ความสําคัญ ความจําเปนในการนําส่ือมัลติมีเดียมาใชในการเรียนการสอน จึงไดจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียรวมกับ

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ วิชา คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 ขึ้นเพื่อชวยในการจัดการเรียนการ

สอนมีความนาสนใจ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดึงดูดผูเรียนใหตองที่จะการ

เรียนรู ซ่ึงจากการสํารวจในชั้นเรียน ผูเรียนรอยละ 98 มีคอมพิวเตอรใชที่บาน แตไมสามารถใชอินเทอรเน็ตไดเปนสวนมาก 

ผูวิจัยจึงสรางบทเรียนเปนออฟไลนทําใหผูเรียนสามารถนําบทเรียนมัลติมีเดียชุดน้ีไปศึกษาทบทวนไดดวยตนเองไดทุกเวลาที่

ตองการ ซ่ึงการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง คํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม 

Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชา

คอมพิวเตอร เรื่อง คํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 

2.3 เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในรายวิชาคอมพิวเตอร    

เรื่องคํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 
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3. สมมติฐานในการในการศึกษา 
 

3.1 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในรายวิชาคอมพิวเตอร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.2 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที ่6 อยูในระดับดี 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

                4.1.1 แนวคิดทฤษฏทีี่เกี่ยวของกับ มัลติมีเดีย 
     มัลติมีเดีย คือ การส่ือสารการเรียนรู การส่ือสาร หรือการส่ือความหมาย (Communication) หมายถึง            

การถายทอด เรื่องราวการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแสดงออกของทางความคิดและความรูสึก เพื่อการติดตอส่ือสารขอมูล

ซ่ึงกันและกัน (กิดานันท มลิทอง, 2546) รูปแบบของการส่ือสาร แบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ 

                4.1.1.1 การส่ือสารทางเดียว (One-Way Communication) เปนการสงขาวสาร หรือการส่ือ

ความหมายไปยังผูรับแตเพียงฝายเดียว โดยที่ผูรับไมสามารถตอบสนองไดทันที (Immediate - Response) กับผูสงแตอาจจะ

มีผลปอนกลับไปยังผูสงในภายหลังได การส่ือสารในรูปแบบน้ีจึงเปนการที่ผูสงและผูรับไมสามารถมีปฏิสัมพันธตอกันไดทันที 

                  4.1.1.2 การส่ือสารสองทาง (Two-Way Communication) เปนการส่ือความหมายที่ผูรับมีโอกาส

ตอบสนองมายังผูสงไดในทันทีโดยที่ผูสงและผูรับอาจจะอยูตอหนากันหรืออาจอยูคนละสถานที่ก็ไดแตทั้งสองฝายจะสามารถมี

การเจรจา หรือการโตตอบกันไปมาโดยที่ตางฝายตางผลัดกันทําหนาที่เปนทั้งผูสงและผูรับใน เวลาเดียวกัน ดังน้ัน ในการที่จะ

เกิดการเรียนรูขึ้นไดน้ี มักจะพบวาตองอาศัยกระบวนการ ของการส่ือสารในรูปแบบของการส่ือสารทางเดียวและการส่ือสารใน

รูปแบบสองทางน้ันในลักษณะของการใหส่ิงเราเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีการแปลความหมายของเน้ือหาบทเรียนน้ันและใหมีการ

ตอบสนองเพื่อเกิดเปนการเรียนรูขึ้นลักษณะของส่ิงเราและการตอบสนองในการส่ือสารน้ีหมายถึงการที่ผูสอนใหส่ิงเราหรือสง

แรงกระตุนไปยังผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีการตอบสนองออกมา โดยผูสอนอาจใชส่ือโสตทัศนูปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอรเปนผู

สงเน้ือหาบทเรียน สวนการตอบสนองของผู เรียน ได แก คําพูด การเขียน รวมถึงกระบวนการทั้งหมดทั้งทางดานความคิด 

การเรียนรู ซ่ึงอาศัยรูปแบบการส่ือสารที่เก่ียวของกับการใหส่ิงเราหรือแรงกระตุนการแปลความหมาย 
 

                   4.1.2 การเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed Learning) 
   การเรียนรูดวยการนําตนเองจากการศึกษาความหมายของการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed 

Learning) สามารถสรุปไดเปน 2 แนวทาง คือ การเรียนรูในลักษณะเปนรายบุคคล และการเรียนรูเปนกลุม ดังน้ี 

                    4.1.2.1 การเรียนดวยการนําตนเองเปนรายบุคคลหมายถึง กระบวนการที่ผูเรียนมีความริเริ่มในการ

เรียนรูโดยการวินิจฉัยความตองการเรียนรูของตนเอง วางแผนการเรียนรู แสวงหาวิธีเรียนรูและแหลงการเรี ยนรู และ

ประเมินผลการเรียนรูอยางตอเน่ือง โดยไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืนหรือไมก็ได (วิภาวรรณ สุขสถิตย, 2550) 

                     4.1.2.2 การเรียนดวยการนําตนเองเปนกลุม เปนแนวคิดที่ขยายขอบเขตเปนการเรียนรูจาก            

รายบุคคลออกมาเปนกลุม โดยมีกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูริเริ่มดวยตนเองตามความสนใจ กําหนดเปาหมาย วางแผน

ในการเรียนรู วิธีการเรียนรู สามารถเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเองและประเมินผลการเรียนรูของตนเองอยางตอเน่ือง 

และมีกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมระหวางเพื่อน ครูผูสอนหรือบุคคลอ่ืน 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

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน

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 

เรื่อง ลําดับและอนุกรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 โรงเรียนรมเกลา ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม         

(Cluster random Sampling) จํานวน 40 คน ผลการวิจัย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดียวิชาคณิตศาสตร เรื่องลําดับและอนุกรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01            

(t = 20.59, p – value = .00) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดียวิชา

คณิตศาสตร เรื่องลําดับและอนุกรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 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 ซ่ึงผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงผูวิจัย

ไดพิจารณาคะแนน GPA เฉล่ียของกลุมตัวอยาง พบวามีผลการเรียนอยูในระดับปานกลางจนมาถึงระดับออน  
 
 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

      5.2.1  แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาคอมพิวเตอร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 

      5.2.2  แบบประเมินหาคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคผลิตส่ือของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย            

ในรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง คํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 

      5.2.3  ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง คํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม 

Microsoft Excel ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

      5.2.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง คํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม 

Microsoft Excel 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 509 

      5.2.5 แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในรายวิชา

คอมพิวเตอร เรื่อง คํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาล

สุพรรณบุรี 
 
 5.3 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ข้ันตอน 

       5.3.1 ขั้นการวิเคราะห วิเคราะหตัวผูเรียน ความตองการของผูเรียน เน้ือหาในรายวิชาคอมพิวเตอร            

เรื่องคํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

      5.3.2 ขั้นการออกแบบ ออกแบบกิจกรรมการสอน ส่ือที่จะใชสําหรับสอน แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

      5.3.3 ขั้นการพัฒนา พัฒนาเน้ือหาบทเรียน 

      5.3.4 ขั้นการนําไปใช  นําเครื่องมือไปหาคาความเชื่อม่ันโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ทดลองนําบทเรียนมา 

ใชกับกลุมตัวอยางเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิของบทเรียน โดยใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติ มีเดีย เรื่อง  

คํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft Excel ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน 

  5.3.5 ขั้นการประเมินผล แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ 

ของผูเรียน 
 
 5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติ โดยนําผลที่ได

เทียบกับเกณฑการประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 121) ดังน้ี 

    คาเฉล่ียเทากับ 4.51 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด 

    คาเฉล่ียเทากับ 3.51 – 4.50 หมายความวา ระดับมาก 

    คาเฉล่ียเทากับ 2.51 – 3.50 หมายความวา ระดับปานกลาง 

    คาเฉล่ียเทากับ 1.51 – 2.50 หมายความวา ระดับนอย 

    คาเฉล่ียเทากับ 1.00 – 1.50 หมายความวา ระดับนอยที่สุด 

 

6. ผลการวิจัย 
 
 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft Excel  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6/3 

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามขั้นตอนการวิจัยในระยะที่ 1 โดยนําขอมูลจาก

การศึกษา และวิเคราะห มาพัฒนาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 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 

ดานความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญ X  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 4.90 0.22 มากที่สุด 

ดานเทคนิคการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 4.92 0.20 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 1 พบวาผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ซ่ึงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสม

ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉล่ียเทากับ ( X = 4.90, S.D. = 0.22) และ

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเทคนิคการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉล่ียเทากับ ( X = 4.92, S.D. = 0.20) 
 

 6.2 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft Excel 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6/3 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น เรื่อง คํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม 

Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 จํานวน 30 คน โดยมีการ

ทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน  จากน้ันนําผลการเรียนรูมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล แสดงดัง

ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

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 พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 18.29 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 24.31 ซ่ึงมี                                                               

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0 1 
 
 6.3 ผลการศึกษาหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หลังจากจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเสร็จส้ิน จากน้ันนําผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนทีมี่ตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

รายการ X  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1 .ความพึงพอใจดานการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 4.67 0.31 ดีมาก 

2 .ความพึงพอใจดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 4.73 0.32 ดีมาก 

3 .ความพึงพอใจดานประโยชนจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 4.78 0.33 ดีมาก 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดีมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวาระดับที่ผูเรียนมี

ความพึงพอใจมากที่สุด คือดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีคาเฉล่ียเทากับ ( X  = 4.78, S.D. = 0.33) 

รองลงมา คือดานความพึงพอใจดานการเรียนของส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีคาเฉล่ียเทากับ ( X  = 4.73,              

S.D. = 0.32) และดานการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความพึงพอใจนอยที่สุดมีคาเฉล่ียเทากับ              

( X = 4.67, S.D. = 0.31) 

 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง คํานวณสูตรอยางงาย โปรแกรม Microsoft 

Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี มีผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิค

ผลิตส่ือโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมากที่สุด ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหามีคาเฉล่ียเทากับ 

( X = 4.90, S.D. = 0.22) และผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคผลิตส่ือมีคาเฉล่ียเทากับ ( X = 4.92, S.D. = 0.20) 
7.2 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่      

ระดับ .01 โดยคะแนนเฉล่ียกอนเรียนมีคาเทากับ 18.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.63 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนมีคา

เทากับ 24.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.11 

7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่องคํานวณสูตรอยางงาย 

โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โดยรวมอยูในระดับดีมาก 

โดยคาเฉล่ียเทากับ 4.72 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.01 

 
8. อภิปรายผลกาวิจัย 
 

8.1 การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่องคํานวณสูตรอยางงาย 

โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 คน ซ่ึงความคิดเห็น

ของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีดังน้ี ดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด      

และไดมีคาเฉล่ียเทากับ ( X = 4.90, S.D. = 0.22) และความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดานเทคนิคการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ   

( X = 4.92, S.D. = 0.20) เน่ืองมาจากผูวิจัยไดศึกษาจากหนังสือความรูเก่ียวกับส่ือมัลติมีเดีย ศึกษาหลักการวิธีการและ

รายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือจากเอกสารการวิจัยตาง ๆ กําหนดเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือผูวิจัยไดดําเนินการตามแผนที่วางไวจึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียออกมามีคุณภาพ 

8.2  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยูที่ .01 

จากคา IOC ที่ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ใหคําแนะนํา ตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพราะทําใหผูวิจัยไดทําการสรางและ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด จึงทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู
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บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดอยางมีคุณภาพ และทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น มีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน

เทากับ ( X = 18.29, S.D. = 2.63) และคะแนนหลังเรียนเทากับ ( X  = 24.31, S.D. = 2.11) โดยคาทดสอบสถิติทีเทากับ 

17.95 ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สายใจ ฉิมมณี (2556) ไดพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียการอานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนวัดบางชางใต ซ่ึงคะแนน

ผูเรียนที่ใชส่ือมัลติมีเดียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

8.3  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง คํานวณสูตรอยางงาย 

โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก 

โดยคาเฉล่ียเทากับ ( X  = 4.72, S.D. = 0.01) เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตอบสนองผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความ

สะดวกสบายในการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวัฒน พันธชัย (2558) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวาผูเรียนมีความ

พึงพอใจตอบทเรียนมัลติมีเดียโดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.44, SD. = 0.64) เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ตอบสนองความตองการเรียนของผูเรียน เพราะบทเรียนพัฒนาขึ้นดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานมัลติมีเดีย สามารถทําให

ผูเรียนสนใจมีความรูสึกที่อยากจะเรียนรู ทําใหผูเรียนมีความเปนอิสระตอการควบคุมบทเรียนดวยตนเอง สงผลใหผูเรียนมี

ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก 

 
9. ขอเสนอแนะ 
 

9.1 ควรนําส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไปเผยแพรในกลุมโรงเรียนตาง ๆ 

9.2 ควรนําส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไปใชกับเน้ือหาที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนในวิชาอ่ืน ๆ 

9.3 ควรศึกษารูปแบบและวิธีการนําเสนอส่ือการเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในรูปแบบตาง ๆ เพื่อนํามาปรับใชให

เหมาะสมกับเน้ือหา และระดับความรูของผูเรียน 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยพรรณนาแบบตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Study) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนิสิตหญิงในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม

ออนไลนในนิสิตชั้นปที่ 1 อายุ 18 ปขึ้นไป ที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 348 คน โดยสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified 

sampling) เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่สรางจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวของ ประกอบดวย 

ลักษณะทางประชากรสังคม และพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา และวิเคราะหคา

ความเที่ยงมีคาระหวาง 0.701-0.867 วิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถี่ รอยละ คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และหาความสัมพันธโดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบวา นิสิตหญิง รอยละ 21.7 เคยมีเพศสัมพันธ และนิสิตหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธเคยใชยาเม็ดคุมกําเนิด

ฉุกเฉิน รอยละ 61.8 และเคยรับประทานมากกวา 2 แผงตอเดือน รอยละ 8.8 สวนใหญมีความรูเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิด

ฉุกเฉินอยูในระดับนอย รอยละ 42.3 และสวนใหญมีทัศนคติเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน และพฤติกรรมการใชยา

เม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินอยูในระดับปานกลาง รอยละ 54.1 และรอยละ 42.6 ตามลําดับ ซ่ึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ไดแก ความรูเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน (r = 

0.176) ทัศนคติเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน (r = 0.591) ซ่ึงผลการศึกษาครั้งน้ีควรหาแนวทางการสงเสริมและเสนอ

แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อใหนิสิตสามารถนําไปเปนแนวทางในการสงเสริมความรู ความเชื่อ ทัศนคติที่พึงประสงคในเรื่อง

การใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินรวมถึงการคุมกําเนิดชนิดอ่ืน 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 ซ่ึงแนวโนมของการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินในประเทศมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากความ

สะดวกในการซ้ือ พกพางาย รวมทั้งวิธีการรับประทานไมยุงยากเหมือนยาคุมกําเนิดทั่วไป (เวธกา เทพา, 2557) การจําหนาย

ยาเม็ดคุมฉุกเฉินในรานขายยาทั่วประเทศ พบวา ผูซ้ือยาเม็ดคุมฉุกเฉินสวนใหญมีอายุระหวาง 16-20 ป รอยละ 47.73

รองลงมา คือ กลุมอายุ 21-25 ป รอยละ 36.36 (สํานักงานกองทุนสนับนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2554) ซ่ึงรานขายยา 424

แหงทั่วจังหวัดชลบุรี มียอดการจําหนายยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน 16,870 กลองตอเดือน เฉล่ียรานละ 39.8 กลองตอเดือน

(สุนันทา โอศิริ และวิพุธ พูลเจริญ, 2555) แสดงใหเห็นถึงการมีเพศสัมพันธโดยไมไดเตรียมตัวลวงหนา และไมมีการคุมกําเนิด

โดยวิธีอ่ืน  

ปญหาการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน มาจากการขาดความรู ความเขาใจผิด โดยความรูเก่ียวกับยาเม็ดคุมกําเนิด

ฉุกเฉินอยูในระดับต่ํา คิดวารวมเพศครั้งเดียวไมตั้งครรภ การใชถุงยางอนามัยขัดขวางความรูสึกทางเพศ วัยรุนนิยมใชยาเม็ด

คุมกําเนิดฉุกเฉินเพิ่มขึ้น และสวนใหญยังไมทราบขอมูลที่แทจริงของยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน รวมทั้งเขาใจวาสามารถปองกัน

การตั้งครรภไดผลอยางแนนอน มีความเส่ียงสูงตอการติดโรคทางเพศสัมพันธ (เวธกา เทพา, 2557; ปุญชรัสม์ิ ศิริทรัพย และ

คณะ, 2554; ชบาไพร โพธ์ิสุยะ, 2552) อีกทั้งมีนักเรียนบางสวนรับประทานยาคุมฉุกเฉินหลังจากมีเพศสัมพันธแทบทุกครั้ง 

และการใชวิธีการหล่ังนอกเพื่อปองกันการตั้งครรภ ซ่ึงถือเปนวิธีที่เส่ียงตอการตั้งครรภและเส่ียงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

โดยนักเรียนบางสวนไมรูผลเสียจากพฤติกรรมดังกลาว ซ่ึงผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธของวัยรุนหญิงกอใหเกิดปญหาที่

ตามมา คือ การตั้งครรภไมพึงประสงค (องคการยูนิเซฟ, 2559) ปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค โรคติดตอทางเพศสัมพันธน้ี 

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 15-

25 ป มีการคุมกําเนิดเม่ือมีเพศสัมพันธ โดยใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินรอยละ 29.7 ในเหตุผลคือ คูนอนปฏิเสธการคุมกําเนิดดวย

วิธีอ่ืน ถึงรอยละ 40.0 (ชบาไพร โพธ์ิสุยะ, 2552) วัยรุนหญิงเคยมีประสบการณการมีเพศสัมพันธแบบสอดใส บางสวนเคย

รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน รอยละ 28.7 สวนใหญรับประทานนอยกวาหรือเทากับ 4 เม็ดตอเดือน ในกลุมที่ใชยาเม็ด

คุมกําเนิดฉุกเฉินมีเกรดเฉล่ียต่ํากวากลุมที่ไมเคยใช (เวธกา เทพา, 2557) การใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินมีความสะดวกในการใช 

จึงทําใหวัยรุนพึงพอใจและเลือกใชวิธีน้ี เพื่อปองกันการตั้งครรภไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีวัยรุนสวนใหญเลือกใชยา

เม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินจากการซ้ือในรานขายยาเพราะมีความสะดวก มีความเปนสวนตัว ไมจําเปนตองมีใบส่ังยาจากแพทย และ

ตนเองขาดความรูเก่ียวกับวิธีคุมกําเนิดชนิดอ่ืนๆ จึงทําใหรานขายยาเปนทางเลือกที่วัยรุนสวนใหญนิยมใชเม่ือตองการ

คุมกําเนิดฉุกเฉิน (Nucharee Sangsawang, et.al, 2016) 

จากเหตุผลดังกลาวผู วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนิสิตหญิงใน

สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมสุขภาพและเปนแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช

ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินที่พึงประสงคตอไป  

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

  

 2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนิสิตหญิงในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก 

 2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนิสิตหญิงในสถาบันอุดมศึกษา 

ภาคตะวันออก 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 3.1 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนิสิตหญิงในสถาบันอุดมศึกษาแหงหน่ึงในภาคตะวันออก 

ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 อายุ 18 ปขึ้นไป ที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 กําหนดกลุมตัวอยาง

โดยสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified sampling) จาก 3 กลุมสาขาวิชา แบงเปน สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมจํานวนทั้งส้ิน 348 คน 

 3.2 การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยทําหนังสือชี้แจงจากคณะสาธารณสุขศาสตร ใหกลุมตัวอยางทราบ

ถึงวัตถุประสงควิธีการดําเนินการศึกษาและการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยางวามีสิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเสธในการเขารวม

การศึกษาครั้งน้ี คําตอบที่ไดจากแบบสอบถามออนไลนทั้งหมดจะไมมีการเปดเผยใหเกิดผลกระทบตอกลุมตัวอยาง และการ

นําเสนอขอมูลจะเสนอในภาพรวมเพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษาเทาน้ัน ซ่ึงการศึกษาดังกลาวเปนกลุมนิสิตชั้นปที่ 1 อายุ 

18 ปขึ้นไปเทาน้ัน และขออนุญาตโดยกลุมตัวอยางตองยินยอมสมัครใจ จึงขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามออนไลน 
 

 3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถามออนไลนที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ จํานวน 50 ขอ ประกอบดวย แบบสอบถามลักษณะทางประชากรสังคม ความรู

เก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน ทัศนคติเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน และพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิด

ฉุกเฉิน เครื่องมือผานการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยอาจารยที่ปรึกษาสองทาน และทดสอบ

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) มีคาความเที่ยงระหวาง 0.701–0.867 
 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง การเขารวมวิจัยน้ีตองไดรับความยินยอมจาก

ผูเขารวมวิจัยดวยความสมัครใจ ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามออนไลนผานทางสมารทโฟนของ

ตนเอง ในการตอบแบบสอบถามผูตอบไมตองระบุชื่อ-สกุล และรายละเอียดที่ระบุตัวตน ซ่ึงขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม

จะถูกสงไปยังอีเมลของผูวิจัยโดยตรง 
 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาในรูปของจํานวน รอยละ คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน โดยการวิเคราะหหาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (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 งานวิจัยน้ีหาความสัมพันธของปจจัยตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่ผูวิจัยศึกษาเทาน้ัน ซ่ึงมิได

ควบคุมตัวแปรอ่ืนที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธ 
 

4. ผลการวิจัย 
 

 4.1 ลักษณะทางประชากรสังคม 

 จากการศึกษาพบวานิสิตหญิงกลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาอยูกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมากที่สุด 

รอยละ 53.8 รองลงมาคือ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 35.1 และรอย

ละ 11.1 ตามลําดับ เกรดเฉล่ียระดับมัธยมปลายที่ผานมาสูงที่สุดคือ 3.01–3.50 รอยละ 41.3 พักอาศัยอยูหอพักนอก

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 ความรูเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน ทัศนคติเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน และ

พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

จากการศึกษาพบวานิสิตหญิงกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินอยูในระดับ

นอย รอยละ 42.3 รองลงมา คือ ระดับปานกลางและระดับมาก รอยละ 41.0 และรอยละ 16.6 ตามลําดับ มีระดับทัศนคติ

เก่ียวกับใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินอยูในระดับปานกลาง รอยละ 54.1 รองลงมา คือ ระดับมากและระดับนอย รอยละ 25.3 

และรอยละ 20.6 ตามลําดับ และสวนใหญมีพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินอยูในระดับปานกลาง รอยละ 42.6 

รองลงมาคืออยูในระดับดี รอยละ 33.7 และอยูในระดับไมดี รอยละ 23.7 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับความรูเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน  

              ทัศนคติเก่ียวกับใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน และพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

ตัวแปร 
ระดับ (n = 775) 

มาก % (n) ปานกลาง % (n) นอย % (n) 

ความรูเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน 16.6 (129) 41.0 (318) 42.3 (328) 

     = 5.69, S.D. = 1.97     

ทัศนคติเก่ียวกับใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน 25.3 (196) 54.1 (419) 20.6 (160) 

      = 19.7, S.D. = 4.05     

พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน 33.7 (261) 42.6 (330) 23.7 (184) 

     = 5.9, S.D. = 2.66     

 

4.3 พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

จากการศึกษาพบวานิสิตหญิงกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินที่ตอบวาปฏิบัติ 

มากกวารอยละ 80 ในเรื่อง หากตองการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินจะอานวิธีการใชกอนที่จะใช รอยละ 84.4 มากกวารอย

ละ 40 ในเรื่อง หากคิดจะมีเพศสัมพันธจะเตรียมยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินไวกอนลวงหนา รอยละ 41.7 และหากมี

เพศสัมพันธจะใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินเพื่อปองกันการตั้งครรภ รอยละ 40.3 และมากกวารอยละ 25 ในเรื่อง หากมี

เพศสัมพันธจะใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินทุกครั้ง รอยละ 26.2 และหากมีเพศสัมพันธจะใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินเพราะใช

สะดวกไมตองใชทุกวัน รอยละ 25.5 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของนิสิตหญิงกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน ปฏิบัต ิ ไมแนใจ ไมปฏิบัต ิ

% (n) % (n) % (n) 

หากมีเพศสัมพันธจะใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินทุกครั้ง 26.2 (203) 29.7 (230) 44.1 (342) 

หากมีเพศสัมพันธจะใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินเพื่อปองกันการตั้งครรภ 40.3 (312) 29.5 (229) 30.2 (234) 

หากมีเพศสัมพันธจะใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินเพราะใชสะดวกไมตองใชทุกวัน 25.5 (198) 33.2 (257) 41.3 (320) 

หากตองการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินฉันอานวิธีการใชกอนที่จะใช 84.4 (654) 12.1 (94) 3.5 (27) 

หากคิดจะมีเพศสัมพันธจะเตรียมยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินไวกอนลวงหนา 41.7 (323) 34.1 (264) 24.3 (188) 
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 4.4 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนิสิตหญิง คือ 

ความรูเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน และทัศนคติเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน ซ่ึงหมายความวา เม่ือมี

ความรูเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินและทัศนคติเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินที่ดี จะทําใหมีพฤติกรรมการใช

ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินที่ดีหรือคิดวาไมควรใช กลาวคือ นิสิตหญิงกลุมตัวอยางจะไมใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน รายละเอียดดัง

แสดงในตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

ตัวแปร r ระดับความสัมพันธ  

ความรูเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน 0.176 ** นอยมาก 

ทัศนคติเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน 0.591 ** ปานกลาง 

**p < 0.001  

 

5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

5.1 พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนิสิตหญิงในสถาบันอุดมศึกษาแหงหน่ึงในภาคตะวันออก จากการศึกษา

พบวาสวนใหญมีพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงนิสิตสวนใหญบอกวาหากคิด จะมี

เพศสัมพันธจะเตรียมยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินไวกอนลวงหนา รอยละ 41.7 และจะใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินเพื่อปองกันการ

ตั้งครรภ รอยละ 40.3 ซ่ึงสอดคลองกับ ชบาไพร โพธ์ิสุยะ (2552) ทําการศึกษาพฤติกรรมการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินของ

นักศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ที่พบวา กลุมตัวอยางมีการนํายาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินมาใชแทนวิธีคุมกําเนิดแบบ

ปกติและไมไดใชตามขอบงใชทางวิชาการของยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน ซ่ึงกําหนดไวใหใชในกรณีที่วิธีการคุมกําเนิดชนิดอ่ืน

ผิดพลาด หรือมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน และสอดคลองกับ Nucharee Sangsawang ศึกษาเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิด

ฉุกเฉินไววา วัยรุนที่ศึกษามีลักษณะการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินเพื่อปองกันการตั้งครรภ เน่ืองจากคิดวาเปนวิธีที่ปองกันการ

ตั้งครรภไดดี (Nucharee Sangsawang, et.al, 2016) 
 

5.2 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน คือ ความรูเก่ียวกับการใชยาเม็ด

คุมกําเนิดฉุกเฉิน และทัศนคติเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน ซ่ึงมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชยาเม็ด

คุมกําเนิดฉุกเฉิน 

 จากการศึกษาพบวา ความรูเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชยาเม็ด

คุมกําเนิดฉุกเฉิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) โดยพบวาความรูเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินในระดับนอยมาก ซ่ึงสอดคลองกับชบาไพร โพธ์ิสุยะ (2552) พบวา กลุมตัวอยางมี

ความรูอยูในระดับนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิธีการใช ซ่ึงเปนความรูที่มีความสําคัญ เชนเดียวกับพรทิพย มีชัย และคณะ 

(2556) พบวา สวนใหญกลุมตัวอยางมีคะแนนความรูเก่ียวกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินอยูในระดับต่ํา และการศึกษายังสอดคลอง

กับเวธกา เทพา (2557) ที่พบวาความรูเก่ียวกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินอยูในระดับต่ํา และความรูมีความสัมพันธกับการใชยา

เม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของวัยรุนหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

 สวนทัศนคติเก่ียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิด

ฉุกเฉินอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) สอดคลองกับ Nucharee Sangsawang ที่พบวา วัยรุนมี
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ทัศนคติของการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินในภาพรวมทางบวก (Nucharee Sangsawang, et.al, 2016) และการศึกษาของ

ชบาไพร โพธ์ิสุยะ (2552) ที่พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติทางบวกตอการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน และการศึกษาของ ธันยา

ภรณ อินทรา (2547) พบวา ทัศนคติที่เห็นดวยตอการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินมีความสัมพันธตอการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)  สอดคลองกับสุปรียา ตันสกุล (2549) ที่กลาววาทัศนคติเปนส่ิงที่เกิดจากการเรียนรู 

ประสบการณของบุคคล อันไดแก ประสบการณตรง ครอบครัว โรงเรียน กลุมเพื่อน ส่ือมวลชน ซ่ึงเปนส่ิงที่จะชวยสนับสนุนให

เกิดทัศนคติได ส่ิงเหลาน้ีลวนมีอิทธิพลตอการเกิดและการเปล่ียนทัศนคติของบุคคลเปนอยางมาก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 

Hurlock, Elizabeth. B. ที่กลาววา พฤติกรรมของแตละบุคคลเปนผลมาจากทัศนคติ ทัศนคติที่มีมักมาจากการที่บุคคลไดรับ

ความรูซ่ึงจะสงผลไปถึงการมีพฤติกรรมดังกลาวดวย (Hurlock, Elizabeth. B., 1967)  

ซ่ึงจากผลการศึกษาทั้งสองปจจัยยังสอดคลองกับ Green & Krueter (1999) ที่กลาววาปจจัยนํา เชน ความรูและ

ทัศนคติเปนปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงสาเหตุหน่ึงของการเกิดพฤติกรรมมาจาก

องคประกอบภายในตัวบุคคล คือ ทัศนคติของบุคคล ซ่ึงไดมาจากประสบการณในการเรียนรู ความพอใจน้ีอาจมีผลทั้งในทาง

สนับสนุนหรือยับยั้งการแสดงพฤติกรรม 

 

6. ขอเสนอแนะ 
 

6.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

ผลจากการศึกษาพบวาความรูและทัศนคติที่เก่ียวกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาเม็ด

คุมกําเนิดฉุกเฉิน ดังน้ัน สถานศึกษาควรมีการสงเสริมใหมีรายวิชาที่มีการสอน หรือชั่วโมงกิจกรรมที่เก่ียวของกับการเสริมสราง

ความรู และสรางทัศนคติที่ดีและพึงประสงคของการคุมกําเนิดฉุกเฉินและการคุมกําเนิดชนิดอ่ืนๆ รวมถึงกลไกการออกฤทธ์ิ 

ประสิทธิภาพ ขอบงใช ขอหาม วิธีการใช และการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
 

6.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  1) ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมระหวางกลุมสาขาวิชา เพื่อจะไดสงเสริม ใหความรู 

ปรับเปล่ียนทัศนคติที่ถูกตองกับกลุมที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม และปองกันการไมใหเกิดพฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิด

ฉุกเฉินที่ไมเหมาะสมตอไป 

  2) เน่ืองจากในการศึกษาครั้งน้ีกลุมตัวอยางเปนชวงอายุวัยรุนตอนปลายและวัยผูใหญตอนตนผลการวิจัยจึงไม

ครอบคลุมในกลุมวัยรุนตอนตนและตอนกลาง เน่ืองจากวัยรุนเริ่มมีเพศสัมพันธเฉล่ียตั้งแตอายุประมาณ 15 ป ในการศึกษาครั้ง

ตอไปควรมีการศึกษาในกลุมตัวอยางตั้งแตวัยรุนตอนตนหรือในกลุมเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ไดแก  กลุมนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 5 และอาชีวศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 เปนตน 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีโดยผูวิจัยขอขอบคุณนิสิตหญิงกลุมตัวอยางทุกคนที่ใหความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถาม และขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาสุขศึกษาทุกทาน และอาจารยชัยนันท เหมือนเพ็ชร ที่กรุณาใหคําแนะนํา

ปรึกษาดานวิชาการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี  
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บทคัดยอ  
 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษารูปแบบการสนับสนุนใหผูปกครองมีการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย (DSPM) ในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก และ ศึกษาความสัมพันธของปจจัยดานตางๆที่เก่ียวของกับพัฒนาการเด็ก  

โดยศึกษาแบบเจาะจงในผูปกครองที่เด็กอายุ 4 เดือน ถึง 24 เดือน ที่มารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จํานวน 383 คน 

โดยเปนผูปกครองที่พาเด็กมารับบริการตั้งแตอายุ 1-2 เดือน ไดรับคูมือ DSPM และเขาโรงเรียนพอแม เก็บขอมูลเดือน

เมษายนถึงพฤษภาคม 2560 โดยการตอบแบบสอบถาม การตรวจพัฒนาการ ผลการลงบันทึกในคูมือ DSPM ของผูปกครอง 

และการปฏิบัติตามคําแนะนําเม่ือพบพัฒนาการสงสัยลาชา วิเคราะหขอมูลโดยใช คารอยละ chi-square, Regression          

ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p-value< 0.05 คือเด็กแรกเกิดที่

นํ้าหนักนอยกวา 2500 กรัม การไดรับยานํ้าเสริมธาตเุหล็ก การเลน/ทํากิจกรรมกับเด็ก และการที่ผูปกครองไมไดรับการสอน

ใหใชคูมือ DSPM  ซ่ึงมีโอกาสเส่ียงที่เด็กจะมีพัฒนาการลาชามากกวากลุมที่ไดรับการสอน 8.6 เทา  จากการศึกษาไดรูปแบบ

สําหรับสงเสริมพัฒนาการเด็กแบงเปน เด็กปกติ โดยการใหคําแนะนําการใชคูมือ DSPM  เด็กกลุมเส่ียงใหคําแนะนําการใช

หนังสือ DSPM ใหคําปรึกษาและรวมกับผูปกครองในการแกไขปญหา และเด็กพัฒนาการลาชา โดยรวมแกไขปญหา ผลการ

ดูแล และใหทางเลือกในการรักษาหรือสงตอ จึงมีขอเสนอแนะคือ โรงพยาบาลควรจัดกิจกรรมโรงเรียนพอแม ควรมีส่ือที่ทันสมัย

เขาถึงไดงาย สรางกลุมไลนของผูปกครอง สรางความตระหนักใหผูปกครองเห็นความสําคัญของการสงเสริมพัฒนาการรวมมือ

กับหนวยงานอ่ืนในการดูแล ติดตามการเล้ียงดูเด็กในชุมชน 

 

คําสําคัญ: คูมือการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  พัฒนาการในเด็ก  ศูนยอนามัยที่5 

 

 

 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานประชุมวิชาการระดบัชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

 นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 525 

บทนํา  
 

การจะพัฒนาคนใหเติบโตอยางมีคุณภาพตองเริ่มตั้งแตชวงปฐมวัย งานวิจัยในตางประเทศ ยืนยันวาการลงทุนเพื่อ

พัฒนาเด็กถือเปนการลงทุนที่คุมคามากที่ สุดเพราะจะไดผลตอบแทนกลับมา 6.7-17.6 เทาของเงินที่ลงทุน (Susan P 

WALKER, 2011) การลงทุนเพื่อเด็กตั้งแตชวงตั้งครรภยิ่งใหผลคุมคาทั้งน้ีเน่ืองจากชวงปฐมวัย เปนชวงเวลาของการสราง

รากฐานชีวิตทุกดาน ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม ที่สําคัญสมองของมนุษยมีกระบวนการพัฒนาอยาง

รวดเร็ว สมองจะเติบโตถึง รอยละ 80 ของสมองผูใหญ ตั้งแตขณะเปนทารกในครรภจนถึงอายุประมาณ 3 ป  หากเด็กไมไดรับ

การกระตุนอยางเหมาะสมจะเกิดผลกระทบตอการสรางเสนใยประสาท ทําใหสมองพัฒนาไมเต็มที่ สงผลใหศักยภาพการ

เรียนรูลดลง  

เด็กชวงอายุ 0-5 ปคือถือเปนพื้นฐานของการพัฒนาชีวิตที่ม่ันคงดวยการเรียนรูที่จะหลอหลอมความเปน มนุษยที่

สมบูรณทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม จริยธรรม ภาษา และสติปญญา จึงควรตระหนักและใหความสําคัญกับคุณภาพ

การอบรมเล้ียงดูและสงเสริมศักยภาพของเด็กการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ป พ  .ศ . 2557 (พนิต โลเสถียรกิจ, 2560) 

พบเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยรอยละ 72.7 และสงลัยลาชารอยละ 27.3 ซ่ึงมีอัตราสูงกวาสถิติองคการอนามัยโลก พบวา

รอยละ 15-20 ของเด็กทั่วโลกมีพัฒนาการที่ผิดปกติ (นิชรา เรืองดารกานนท, 2551) เม่ือพิจารณากลุมอายุที่เด็กปฐมวัยมี

พัฒนาการลาชามากสุด คือเด็กกลุมอายุ 3-5 ปรอยละ 34.8 โดยพบพัฒนาการลาชาดานภาษาและการเขาใจภาษาสูงสุดทั้ง 2 

กลุมอายุ คือเด็กอายุ 0-2 ปรอยละ17.3 และเด็กอายุ 3-5 ปรอยละ 38.8 รองลงมาดานกลามเน้ือมัดเล็กและการปรับตัว กลุม

อายุ 0-2 ปรอยละ 8.3 และกลุมอายุ 3-5 ปรอยละ15.4 โดยป 2557 ขอมูลจากศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี (ปจจุบันเปล่ียนเปน

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 

ซ่ึงพบวาคาเฉล่ียระดับสติปญญาเด็กนักเรียนไทย (IQ) ในภาพระดับประเทศเทากับ 98.59 (คาเฉล่ียปกติ 90 -109) ซ่ึงถือเปน

คาระดับสติปญญาที่อยูในเกณฑปกติแตคอนไปทางต่ํา (กรมสุขภาพจิต, 2555) ในป พ.ศ.2558 จึงมีนโยบายใหใชหนังสือคูมือ 

DSPM พรอมกันทั่วประเทศเน่ืองจาก DSPM เปนคูมือที่ใชในการเฝาระวัง คัดกรอง และสงเสริมพัฒนาการเด็ก มีดําเนินการ

โดยแจกใหมารดาหลังคลอดกอนกลับบานทุกคน หลังการเยี่ยมเสริมพลัง พบวาโรงพยาบาลในเขตพบปญหาคลายกันคือ 

มารดาที่ไปรับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ใหขอมูลวาไมไดรับ ไมไดใชคูมือ และไมแนใจวาไดรับคูมือหรือไม ทําใหการแจก

คูมือ DSPM ไมเปนไปตามวัตถุประสงค  

ผูศึกษา ซ่ึงรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก จึงสนใจสรางรูปแบบใหมารดาหรือผูปกครองมีการใชหนังสือคูมือ 

DSPM เพื่อสงเสริมและเฝาระวังพัฒนาการเด็กอยางคุมคาและครอบคลุม เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการสมวัยมากกวารอยละ 85 ใน

ป 2561 เพราะหากเด็กปฐมวัยของไทยไมไดรับการดูแลจากครอบครัวที่เหมาะสมตั้งแตวันน้ีจะถือเปนการสูญเสียโอกาสอัน

สําคัญตอการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูตลอดชีวิตของคนไทยในอนาคต 

 

วัตถุประสงคเพื่อ 
 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบการสนับสนุนใหผูปกครองมีการใชคูมือ DSPM ในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของพัฒนาการเด็กกับปจจัยดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับเด็ก 

 

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 ใชสูตรของเครซ่ีและมอรแกน (ธารนิทร ศิลปจารุ, 2548) ไดจํานวน 321.5 คน 

 - เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  

 รูปแบบ ที่นักวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

 แบบสัมภาษณผูปกครองที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ตํารา เอกสาร 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 หนังสือคูมือ สงเสริมและเฝาระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  

การวิเคราะหขอมูล: ใชสถิติเชิงพรรณนา  ความถี่   รอยละ คาเฉล่ีย ฐานนิยม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน chi-square  

และ Logistic regression 

 

ผลการศึกษา 
 

ปจจัยดานผูเล้ียงดูเด็กหลักพบวา ในผูปกครองรอยละ 80 เปนมารดา อายุเฉล่ีย 29.4 ป จบปริญญาตรี รอยละ 

38.5 อาชีพคาขาย รอยละ 25.7 ครอบครัวขยายรอยละ 58.0  

ปจจัยดานภาวะสุขภาพเด็ก เปนเด็กหญิง รอยละ 51.7 รอยละ 99.5 มีนํ้าหนักแรกเกิดมากกวา 2500 กรัม และไมมี

ภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิดรอยละ 98.4 มีภาวะแทรกซอนหลังคลอด รอยละ 31.7 โดยรอยละ 99.2 มีภาวะตัวเหลือง 

มากกวา รอยละ 80 การเจริญเติบโตอยูในเกณฑปกติ รอยละ 74.4 อาย ุ< 12 เดือน  

ปจจัยดานการเล้ียงดู พบวากินนมแมนานเฉล่ีย 5 เดือน เริ่มอาหารที่ไมใชนมแมอายุเฉล่ีย 6 เดือน ไดรับประทานยา

นํ้าเสริมธาตุเหล็กรอยละ 74.0 รอยละ 99.4 ไดเลานิทานใหเด็กฟง และมีหนังสือนิทานเฉล่ีย 4 เลมตอครอบครัว โดยอานนาน

เฉล่ียครั้งละ 10 นาที รอยละ 90.6 คนในครอบครัวมีการเลนกับเด็ก มีการใชส่ืออิเลคทรอนิกส รอยละ 37.7 เด็กนอนเฉล่ีย 

12.5 ชั่วโมงตอวัน รอยละ 93.6 เด็กมีฟนขึ้นและไมมีฟนผุ รอยละ 76.2 

ปจจัยดานบริการสงเสริมพัฒนาการที่ไดรับเก่ียวกับหนังสือคูมือ DSPM มากกวารอยละ 90 รูจักหนังสือ ไดรับ

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 ความคิดเห็นเก่ียวกับหนังสือคูมือ DSPM ผูปกครองรอยละ 99.7 

ตอบวาควรมีการแจกคูมือ DSPM เน่ืองจากใชเปนแนวทางในการดูแลเด็ก 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

ดานกลามเน้ือมัดใหญและกลามเน้ือมัดเล็กและสติปญญา รอยละ 4.35 และ 4.35 ผูปกครองคิดวาเด็กมีพัฒนาการลาชา

เน่ืองจากเด็กไมไดรับการสงเสริมหรือสอน ติดโทรศัพท และไมไดอยูกับเด็ก รอยละ 63.6 , 15.2 และ 9.1 ตามลําดับ แนวทาง

ความรวมมือของผูปกครอง คือฝกสงเสริมพัฒนาการตามคําแนะนําบอยๆ ใหเด็กเลนโทรศัพทนอยลง และทํากิจกรรมกับลูก 

รอยละ 72.4, 11.9 และ 7.1 ตามลําดบั  
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ปจจัยความสัมพันธกับพัฒนาการเด็ก พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p-

value< 0.05 คือเด็กแรกเกิดที่นํ้าหนักนอยกวา 2500 กรัม การไดรับยานํ้าเสริมธาตุเหล็ก การเลน/ทํากิจกรรมกับเด็ก การที่

ผูปกครองไมไดรับการสอนใหใชคูมือ DSPM ตามตารางที่ 1 
 

  ตารางที่ 1 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพัฒนาการ 

ปจจัยดานตาง ๆ 
สมวัย สงสัยลาชา 

คา p-value 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

น้ําหนักแรกเกิด     0.04* 

      น้ําหนัก <  2500 g.  30 8.3 5 21.7 (Fisher’s 

Exact Test) 

 

 

      น้ําหนัก  ≤2500  g. 330 91.7 18 78.3 

รวม 

OR=.327, 95%CI =.114-.944 

360 100 23 100 

ภาวะแทรกซอนหลังเกิด  

      ไมมี 

      มี  

รวม 

OR=.617,   95%CI =.222-1.713 

 

239 

114 

353 

 

67.7 

32.3 

100 

 

17 

5 

22 

              

77.3 

22.7 

100 

 

0.35 

การไดนมแม 

     ≤6 เดือน 

 

329 

 

94.2 

 

21 

 

91.3 

0.64 

 

 

 

 

     >  6 เดือน  21 5.8 2 8.7 

รวม 

OR=1.537,   95%CI =.338-7.001 

360 100 23 100 

การไดยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก     0.22* 

 

 

 

 

     ไดรับประทาน 236 72.6 20 95.2 

     ไมไดรับประทาน 89 27.4 1 4.8 

รวม 

OR=.133,   95%CI =.018-1.003 

325 100 21 100 

การใชสื่ออิเลคทรอนิกส     0.930 

     ไมใช 215 62.9 13 61.9  

 

 

     ใช 127 37.1 8 38.1 

รวม 

OR=1.042,   95%CI =.420-16.422.582 

342 100 21 100 

การเลนหรือทํากิจกรรมกับเด็ก     

0.05* 

(Fisher’s 

Exact Test) 

     ไมเลน 53 14.9 0 0 

     เลน 302 85.1 23 100 

รวม 

 OR- 

355 100 23 100 

 

การไดรับการสอนวิธีการใชคูมือ DSPM     0.003* 

     ไดรับการสอน 319 93.5 15 71.4 (Fisher’s 

Exact Test)      ไมไดรับการสอน 22 6.5 6 28.6 

รวม 

OR=5.800*,   95%CI =2.049-16.42 

341 100 21 100 
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ปจจัยการพยากรณโอกาสของปจจัยดานการใหบริการของเจาหนาที่แกผูปกครองเด็กตอพัฒนาการพบวา การรูจัก

หนังสือคูมือ DSPM การไดรับหนังสือ การใชและการมีเวลาในการสงเสริมพัฒนาการเด็กไมมีผลตอพัฒนาการเด็กอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แตพบวาการไดรับ  การสอนวิธีการใชหนังสือคูมือ DSPM เปนปจจัยที่มีโอกาสตอพัฒนาการของ

เด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value <0.05 โดย ผูดูแลที่ไดรับการสอนชวยใหเด็กมีโอกาสพัฒนาการสมวัยมากกวาผูดู

และที่ไมไดรับการสอน 8.57 เทา โดยมีอํานาจในการพยากรณ รอยละ 93.9 ตามตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2 รอยละการทํานายปจจัยดานการใหบริการของเจาหนาที่ตอพัฒนาการเด็ก 

ตัวแปร B SE p-value Exp(B) 95% C.I. for EXP(B) 

Lower Upper 

รูจักหนังสือคูมือ DSPM(ref: ไมรูจัก)       

     รูจักหนังสือคูมือ DSPM .36  1.56 .82  1.43 .62  32.82 

การไดรับหนังสือคูมือ DSPM       

(ref: ไมไดรับ)       

     ไดรับหนังสือคูมือ DSPM 1.99 1.64 0.23 7.32 .29 183.30 

การไดใชหนังสือ DSPM       

(ref: ไมไดใช)       

     การไดใชหนังสือ DSPM -.49  1.57 .76  .61  .03  13.38 

การไดรับการสอนวิธีการใช DSPM       

(ref: ไมไดรับการสอน)       

     ไดรับการสอนวิธีการใช DSPM 2.15 0.59 0.00 8.57* 2.69 27.37 

การมีเวลาสงเสริมพัฒนาการตามหนังสือ

คูมือ DSPM(ref: ไมมีเวลา) 

      

     มีเวลาสงเสริมพัฒนาการตามหนังสือ

คูมือ DSPM 

Power of predict 93.9 

.11  082 0.90 1.11 .22 5.58 

 

วิจารณ 
 

1.  ผูดูแลเด็กสวนใหญเปนมารดาเด็ก มีอายุเฉล่ีย 29 ป ซ่ึงอายุที่เหมาะสมในการมีบุตรคือ 20-35 ปเน่ืองจากเปน

ชวงวัยเจริญพันธุรางกายมีความเหมาะสมกับการมีบุตรที่สุด ดังการศึกษาของ Dr Alice Goisis (2017) สรุปวา การที่มีลูก

ในชวงอายุวัย 30 ปน้ัน ทําใหเด็กที่เกิดมาฉลาดมากกวา สุขภาพดีกวาวัยอ่ืนๆ ระดับการศึกษาของผูปกครองเด็กคอนขางสูง

คือจบปริญญาตรี รอยละ 38.5 เน่ืองจากการศึกษาพื้นฐาน (2560) ของประเทศไทยคือ 12 ป ทําใหผูดูแลเด็กมีความสามารถ 

ในการคนหาองคความรูใหม ๆ ไดอยางอิสระ รอบดาน การมีอาชีพคาขาย รอยละ 25.7 ทําใหมีเวลาในการดูแลเด็กไดมากกวา

เด็กที่ผูปกครองตองทํางานนอกบาน แตเม่ือศึกษาความสัมพันธของผูดูแลในเรื่องอายุ อาชีพ การศึกษา และลักษณะครอบครัว 

พบวาไมมีความสัมพันธกับการมีพัฒนาการสมวัยของเด็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิที่ p-value=0.05 

2.  พัฒนาการและการเจริญเติบโต จากการศึกษาพบเด็กมีพัฒนาการสมวัยรอยละ 93 เทียบกับป 2559 มี

พัฒนาการสมวัยเพียงรอยละ 74.4 (อายุ 4-24 เดือน) ซ่ึงเห็นความแตกตางของการไดใชคูมือ DSPM อยางชัดเจน เน่ืองจาก

ผูปกครองไดรับความรูจากการสอนของเจาหนาที่ มีการใชและปฏิบัติตามคําแนะนํามากกวารอยละ 90 เด็กนํ้าหนักอยูใน
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เกณฑปกติ คือเฉล่ีย 2965 กรัม (นํ้าหนักเฉล่ียทั่วไป 3000 กรัม) การศึกษาพบนํ้าหนักตัวเม่ือแรกเกิด มีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ p-value<0.05 สอดคลองกับการศกึษาของ จินตนา พัฒนพงศธร (2560) ที่พบวาเด็กปฐมวัยที่มีนํ้าหนัก

ทารกเม่ือแรกคลอด ≤ 2,500 กรัม จะมีโอกาสที่พัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 1.2 เทาเม่ือเปรียบเทียบกับเด็กที่มีนํ้าหนักแรกคลอด

ต่ํากวา 2,500 กรัม  

การเจริญเติบโตของเด็กพบวา เด็กสวนใหญมีนํ้าหนักและสวนสูงอยูในเกณฑปกติ มีรอยละ6.8 ที่เริ่มอวนและอวน 

เน่ืองจากสังคมปจจุบันมีการปรับเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว ทั้งส่ิงแวดลอมการเล้ียงดูรวมถึงอาหารซ่ึงมีผลทําใหเด็กมีแนวโนม

รับประทานเน้ือสัตวมากขึ้น ผักและผลไมนอยลง รูปแบบการเลนและทํากิจกรรมตาง ๆ เปล่ียนไป เด็กมีโอกาสอวนเพิ่มขึ้น 

ภาวะโรคอวน (ปณณพัฒน จันทรสวาง, 2560) มักมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไมถูกตองในครอบครัว เด็กการ

ขาดการเคล่ือนไหวรางกายหรือกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) เพราะวิถีชีวิตแบบน่ัง ๆ นอน ๆ (Sedentary 

Lifestyle) หรือการจดจอกับหนาจอโทรทัศนหรือคอมพิวเตอรติดตอกันเปนเวลานาน ทําใหขาดการออกกําลังกาย รางกาย

ไมไดเผาผลาญพลังงานที่ไดรับ จึงเกิดเปนไขมันสะสมตามสวนตาง ๆ ของรางกายและนําไปสูภาวะโรคอวนในที่สุด  

3.  การเล้ียงดูเด็ก พบวาอัตราการเล้ียงลูกดวยนมแมของผูปกครองคอนขางนอยคือรอยละ 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) ซ่ึงถือวาเปนอัตราการเล้ียงลูกดวยนมแม

เพียงอยางเดียวต่ําที่สุดในทวีปเอเชีย และยังเปนอัตราที่ต่ําที่สุดแหงหน่ึงในโลกอีกดวย  จากงานวิจัยจาก Brown University 

เปดเผยวา การเล้ียงลูกดวยนมแมเสริมสรางการพัฒนาของสมองได 20 – 30% ซ่ึงเด็กที่กินนมแมลวน ๆ จะมีการเติบโตของ

สมองมากกวาเด็กที่กินนมแมเสริมดวยนมผงและเด็กที่กินนมผงอยางเดียว  

การรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กซ่ึงเปนนโยบายตั้งแตป 2556 แตยังไมครอบคลุมทุกคนขอมูล โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพ พบเด็ก ไดรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กรอยละ 74.0 ซ่ึงถือวาอัตราการรับประทานยาสูงกวาขอมูลของประเทศ เม่ือ

เทียบกับงานวิจัยของพนิต โลเสถียรกิจ (2560) ซ่ึงพบวา เด็กไดรับยานํ้าเสริมธาตุเหล็กเพียงรอยละ 18.5 การขาดธาตุเหล็ก

อาจมีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก เพราะ IQ อาจลดลงได 5-10 จุด (ชลทิศ อุไรเลิศ, 2560 และประเสริฐ 

บุญเกิด, 2556) ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเรื้อรังในเด็กเล็กสงผลตอความฉลาดทางสติปญญา เพราะธาตุเหล็กเปน

สารอาหารสําคัญในกระบวน การเจริญเติบโตของรางกายและสมอง  

การเขากลุมโรงเรียนพอแม ไดมีการเนนย้ําเรื่องของการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสในเด็กซ่ึงคอนขางไดผลเพราะจากขอมูล 

พบมีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสกับเด็กเพียงรอยละ 37.5 และใชนาน 15 นาที ในขณะที่การศึกษาสถานการณพัฒนาการเด็กไทย

พบวาเด็กอายุนอยกวา 2 ป  มีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสกับเด็กรอยละ 76.9 (ชลทิศ อุไรเลิศ, 2560) ซ่ึงถือไดวามีการใชส่ือฯ

นอยกวาขอมูลของประเทศมาก อาจเปนไปไดที่ผูปกครองเด็กกลุมน้ีมีความรู สนใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการ

สงเสริมพัฒนาการเด็ก จึงมีการใชส่ือฯ กับเด็กนอยกวาสงผลใหเด็กมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 

การเลนหรือทํากิจกรรมโดยเด็กไดรับการเลนรอยละ 90.6 ถือเปนการสงเสริมพัฒนาการอยางดีทั้งดานรางกายและ

จิตใจ ดังกลาวในวงจรมหัศจรรยแหงการเรียนรูของการเลนวา (ประเสริฐ บุญเกิด, 2556) การเลนของเด็กถือเปนการเรียนรู 

ซ่ึงจะทําใหเด็กมีความสุข ไดลองผิดลองถูกเพื่อสรางสมองคความรู เม่ือสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ไดก็เกิดความภาคภูมิใจ/พึง

พอใจ ทําใหอยากเลนเพิ่มขึ้น จึงชวยใหเด็ก ดี เกง มีความสุขและมีพัฒนาการที่สมวัยได แตที่นาเปนหวงคือส่ิงที่เขามาแทนที่

การละเลนของเด็กไทย น้ัน จะมาปนทอน ความคิด และสมองของเด็กไทยในยุคปจจุบัน ทําใหเด็กไทยไมไดคิดอะ ไรที่

สรางสรรค และสรางเสริมความคิดของคนเอง เพราะสมองถูกกดจาก วีดีโอเกม และส่ือตาง ๆ จากโทรทัศน จากการที่เคยว่ิง

เลน ว่ิงไลจับในที่กวางๆ หรือการที่เคยเลน การละเลนตาง ๆ ของไทย กลับกลายเปนการน่ังจดจองอยูหนาจอโทรทัศน 

ตลอดเวลา ซ่ึงผูปกครองเด็กเปนผูที่มีความสําคัญที่สุดในการเล้ียงดูเด็กใหเปนเด็กที่มีคุณภาพ  

เม่ือหาปจจัยที่มีความสัมพันธดานการเล้ียงดูเด็ก 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 ในการทบทวนและเพิ่มพูนแลกเปลี่ยนเรียนรู 

สงเสริม สรางความตระหนัก ใหเกิดการใชหนังสือคูมือ DSPM กันอยางจริงจัง  ทั่วถึงทุกสถานบริการที่มีการคลอด ซ่ึงทําได

คอนขางยาก และตองใชเวลาอยางมาก ผลจากการดําเนินการ พบวาการที่ผูปกครองไดรับการสอนใหใชคูมือ DSPM น้ันมี

ความสัมพันธกับการมีพัฒนาการสมวัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05 และทําใหเด็กมีพัฒนาการสมวัยมากกวา

กลุมที่ไมไดรับการสอน 8.6 เทา  ดานคําแนะนําที่ไดรับจากเจาหนาที่ พบวา เกือบ รอยละ 80 ไดรับการทบทวนสาธิต ซ่ึงทํา

ใหผูปกครองสามารถสงเสริมพัฒนาการเด็กไดดวยความม่ันใจ แตยังมีบางประเด็นที่บันทึกในคูมือ DSPM ไมครบถวนในเรื่อง

การบันทึกอายุเด็กที่ทําพัฒนาการดานน้ันๆ ผาน รวมถึงการสงเสริมพัฒนาการลวงหนาซ่ึงมีรอยละ 58.8 เทาน้ัน 

5.  รูปแบบการใชคูมือ DSPM เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก มี รูปแบบตามแผนภูมิที่ 1 การสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย ดังน้ี 

เด็กปกติ มีการสงเสริมพัฒนาการโดย 1. กระบวนการใหบริการ ที่อายุ 1-2 เดือน นัดเขากระบวนการโรงเรียนพอแม 

เพื่อใหเห็นความสําคัญของการ ประเมินและสงเสริมพัฒนาการทบทวนและสาธิตการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย (DSPM) การเล้ียงลูกดวยนมแม กระบวนการกินกอด เลน เลา นอน เฝาดูฟน มีการแนะนําใหผูดูแลเด็ก พาเด็กมา

เองและนําคูมือ DSPM เม่ือมารับบริการทุกครั้ง การตรวจสอบและแนะนําใหมีการลงบันทึกผลการสงเสริมพัฒนาการของ

ผูดูแลทุกครั้งที่เด็กทําได ใหลงอายุที่เด็กทําพัฒนาการดานน้ัน ๆ ผาน เพื่อเปนขอมูลเชิงลึกและเปนกําลังใจสําหรับผูดูแล กรณี

เด็กมีพัฒนาการเกินวัย มีการประเมินพัฒนาการใหเด็กทุกคนทุกอายุที่มารับวัคซีน เพื่อเปนการเฝาระวังและสงเสริม

พัฒนาการทุกชวงอายุ เน่ืองจากชวงอายุที่คัดกรองมีระยะหางและยาวนานการเฝาระวังทุกครั้งจะชวยดักจับเด็กที่สงสัยลาชา

และใหคําแนะนําไดอยางเร็ว การสงเสริมพัฒนาการตามวัยและแนะนําการสงเสริมพัฒนาการกอนวัยลวงหนา 2. แนะนําการ

ใชส่ือ/คูมือ ไดแก สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก คูมือ กิน กอด เลน เลา นอน เฝาดูฟน ส่ืออ่ืน ๆ เชนภาพพลิก CD ฯลฯ  

เด็กกลุมเส่ียงหรือสงสัยพัฒนาการลาชา ปฏิบัติเชนเดียวกับเด็กปกติ โดยใชหลักการใหคําปรึกษาเม่ือพบเด็กมี

พัฒนาการสงสัยลาชา มีการพูดคุยเพื่อใหทราบปญหาหรือรวมกันหาปญหาเพื่อการแกไขปญหารวมกันโดยมีการติดตามนัด

หมาย หรือถายเปนคลิป วิดีโอสงใหเจาหนาที่ไดภายใน 30 วัน ซ่ึงเด็ก รอยละ 91.3 หลังไดรับการสงเสริมพัฒนาการสามารถมี

พัฒนาการสมวัยได 

เด็กลาชา ใหคําแนะนําในการสงเสริมพัฒนาการใหสอดคลองกับปญหาเด็กแตละคนโดยยึดคําแนะนําในคูมือ 

DSPM/DAIM/TEDA4I เปนหลักตองสรางความตระหนัก ใหผูดูแลที่รวมกันดูแลเด็ก มีการสงเสริมพัฒนาการตามปญหาที่พบ

อยางจริงจัง มีการปฏิบัติตามคําแนะนําและติดตามใหมาตามนัดทุกครั้ง ใหคําแนะนําปรึกษาแกครอบครัวเปนระยะๆ เก่ียวกับ

ความกาวหนาในการดูแลเด็กและทางเลือก ในการรักษา สงตอกรณีเกินความ สามารถ หรือใหการสงเสริมแลวพัฒนาการไมดีขึ้น 

หรือตามความตองการของผูดูแลเด็กโดยการประสานกับพื้นที่ ซ่ึงพบเพียง 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 

จึงหาวิธีที่จะทําใหเด็กอยูน่ิง ๆ ไดดวยการใชโทรศัพท/ tablet /ส่ืออิเล็กทรอนิกสทั้งหลายใหเด็กเลน จนเด็กติด และไมรอง

กวน หรือบางคนไมไดอาศัยอยูกับเด็ก  เน่ืองจากผูดูแลเด็กสวนใหญไมเคยคิดวาการเล้ียงดูเด็กตองมีเวลาคุณภาพ ตองมีการ

สงเสริมพัฒนาการ และมีภาระในการทํางานนอกบาน 70-80% (พรรณพิมล วิปุลาก, 2560 ) ของแมทํางานนอกบาน เพื่อการ
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ทําหนาที่หารายไดใหครอบครัว และพบสถานการณที่พอแมไมไดดูแลลูกเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยที่พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งที่

เราอยากใหพอแมเปนหลักในการดูแลเด็ก ผูปกครองเด็กบางรายไมทราบวาเด็กมีปญหาพัฒนาการ ที่จะตองแกไขหรือสงเสริม 

การจะสงเสริมใหเด็กมีคุณภาพได ผูปกครองมีสวนอยางมากในการอบรมเล้ียงดูใหเหมาะสมตามวัยและสงเสริมใหเด็กอยูใน

ส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพของเด็ก 

 

ขอเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการจัดกิจกรรมโรงเรยีนพอแม เพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเจาหนาที่กับพอแม หรือระหวางพอแม

กับพอแมดวยกัน ซ่ึงมีความเปนไปไดมากกวาที่เจาหนาที่จะสอนใหความรูในแบบเดิม ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่พอแม หรือผูดูแลสนใจ 

2. ควรมีการตั้งกลุมไลนของคลินิกสุขภาพเด็กดี เพื่อใหมีการแลกเปล่ียนและแบงปนองคความรูซ่ึงกันและกัน โดยมี

เจาหนาที่ของโรงพยาบาลเปนผูตรวจสอบ ประสานหรือใหขอมูลที่ถูกตองแกกลุมทุกวัน ซ่ึงเปนผลจากการสรางกลุมไลนของ

คลินิกสุขภาพเด็กดี ที่ผูปกครองมีการใชบริการ และสอบถามเพื่อการแกปญหาตาง ๆ เบื้องตน 

3. โรงพยาบาลควรมีส่ือที่ทันสมัยเพื่อการเขาถึงไดงายตอการคนหาองคความรูใหม ๆ ที่ผูปกครองตองการ ในเรื่อง

พัฒนาการ การเจริญเติบโต การรับวัคซีน การเล้ียงดูเด็ก ปญหาที่พบบอยในเด็ก อุบัติเหตุและการปองกัน การจัดส่ิงแวดลอม

ที่เอ้ือตอการเรียนรู ฯลฯ เชน แผนพับ เว็บไซด  

4. การเล้ียงดูมีผลตอพัฒนาการเด็กอยางมาก ดังน้ันพอ แม ผูปกครอง ตองทราบบทบาทที่แทจริง มีความ

รับผิดชอบในการดูแลเด็ก เปนแบบอยางที่ดี มีเวลาคุณภาพ และมีการจัดส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู โดยการพูดคุย 

แนะนํา หรือใชส่ือที่จัดไวใหสําหรับคนขอมูล เพื่อรวมกันสรางเด็กใหมีคุณภาพ 

5. ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ อาทิ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) อาสาสมัคร

หมูบาน (อสม.) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษยฯลฯ ในการสรางความตระหนักใหพอแม ผูดูแลเด็กเห็น

ความสําคัญของการดูแลเด็กโดยเฉพาะชวงปฐมวัยอยางถูกตองเหมาะสมการ โดย อสม.หรือเจาหนาที่ทองถิ่นรวมกับเจาหนาที่

รพสต. อาจมีการออกเยี่ยมบาน แลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อประเมินปญหาและหาทางแกไข 
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เราจะนอมนําศาสตรพระราชามาใชในระบบสุขภาพไดอยางไร 

 จึงจะถึงพรอมซ่ึงความยั่งยืนในยคุไทยแลนด 4.0 
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บทคัดยอ  

 

บทความวิชาการเรื่อง เราจะนอมนําศาสตรพระราชามาใชในระบบสุขภาพไดอยางไร จึงจะถึงพรอมซ่ึงความยั่งยืน 

ในยุคไทยแลนด 4.0 มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปญหาสุขภาพของประชากรไทย และวิเคราะหการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการแกปญหาสุขภาวะในประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน โดยแนวคิดการดูแล

สุขภาพอยางยั่งยืน เปนแนวคิดที่ทาทายเปนอยางมากภายใตสถานการณของสังคมปจจุบันที่ประกอบดวยปญหามากมาย          

ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และปญหาดานทุนมนุษย เริ่มตั้งแตการพัฒนาคนใหมีคุณภาพเพื่อที่จะไดมีความรู มีปญญา

ในการแกไขปญหาสุขภาพทั้งระบบ โดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยไดรับการสงเสริมสนับสนุน

จากภาครัฐดานการจัดการระบบสุขภาพ การบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวกับสุขภาพ เพราะปญหาสุขภาพสวนหน่ึงมาจากการ

ดําเนินชีวิตประจําวันที่มีความเส่ียง เชนการรับประทานอาหารที่เส่ียงตอการเกิดโรคภัย สารพิษในผักและผลไมทั้งที่ผลิตใน

ประเทศและนําเขาจากตางประเทศ มีการตรวจพบสารพิษเกินมาตรฐาน นอกจากน้ันผัก ผลไมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน

ปลอดภัย กลับตรวจพบวามีคาสารพิษเกินมาตรฐาน ดังน้ัน ภายใตการนอมนําศาสตรพระราชามาใชในระบบสุขภาพภายใต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 เราจะตองดําเนินการอยางครอบคลุมในทุก ๆ ดานเพื่อนอมนําศาสตร

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 น่ันคือแนวคิดการดูแลสุขภาพอยางยั่งยืน เปนการเตรียมความพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของ

ประชากรในทุกชวงวัย เนนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ และการลดปจจัยเส่ียงดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ ซ่ึง

แนวทางการพัฒนาดังกลาว จําเปนตองพัฒนาระบบอ่ืนที่เก่ียวของไปพรอม ๆ กัน ไดแก การพัฒนาระบบการผลิตการเกษตร 

เนนการสรางองคความรูทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีสวนรวมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากร

ชีวภาพ (Bio Based) ในการสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตรมีความปลอดภัย ไมสงผลเสียตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและ

ส่ิงแวดลอมของประเทศ และที่สําคัญมากอีกประการหน่ึงคือ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีความรู ซ่ึงในยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศในแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน 1 ใน 4 ขอน้ัน คือ การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยแนวทางการพัฒนาที่สําคัญเก่ียวกับสุขภาพไดกําหนดวา จะตองลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพและ

ใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุง

มาตรฐานทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมและผลิตภัณฑที่สงผลเสียตอสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ

สุขภาพภาครัฐ และปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการรวมกันระหวาง สถานพยาบาลทุก

สังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันใหมีกฎหมาย

การดูแลผูสูงอายุระยะยาว เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

หนา 4-12) 

สาระสําคัญดังกลาว เปนเรื่องที่นายินดีเพราะเปนการแกปญหาจากสาเหตุรากเหงา (Root cause) ที่สงผลกระทบ

ตอสุขภาพในเกือบทุก ๆ ดาน สาเหตุรากเหงาที่สําคัญประการหน่ึงคือ “มนุษย” ซ่ึงพบวา ในประเทศไทยน้ัน ยังมีปญหาใน

ดานคุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา จึงตองวางแผนพัฒนาคนใหมีความ

สมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานของสังคม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 

และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง มีสุขภาวะดีขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สํานักนายกรัฐมนตรี หนา 11) ดวยเชื่อวา ถามนุษยมีศักยภาพสูงขึ้น มีความรู ความคิด มีคุณธรรม จริยธรรม จะเปนรากฐาน

ในการนอมนําศาสตรพระราชามาใชอยางมีปญญา และจะสงผลสําเร็จสูง นอกจากน้ัน ยังแกไขปญหาเชิงระบบทุกภาคสวน 

ไดแก การพัฒนาระบบส่ิงแวดลอมที่สงผลกระทบตอระบบสุขภาพ พัฒนาระบบผลิตการเกษตร ซ่ึงกอนหนาน้ีจนถึงปจจุบัน 

ยังพบวา ผลิตผลทางการเกษตรมีปญหาในเรื่องสารเคมี ยาฆาแมลงตาง ๆ สงผลตอระบบสุขภาพของประชากรตามมาเปน

ระยะเวลานาน จะเห็นไดจากการตรวจสอบพบวามีสารพิษตกคางในผักสดและผลไมสดเกินมาตรฐานทั้งจากผัก ผลไมที่นําเขา

จากตางประเทศ และผัก ผลไมที่ผลิตในประเทศไทย โดยสารพิษดังกลาวประกอบดวยสารพิษกลุมที่เปนยาฆาแมลงกลุม

ออรแกนโนฟอสเฟต และกลุมคารบาเมต ซ่ึงมีกลไกในการยับยั้บการทํางานของเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส สารกลุมน้ีมีพิษตอ

ระบบประสาทโดยไปยับยั้งการทํางานของอะเซติลโคลิน (acetylcholine) เกิดผลกระทบกับกลามเน้ือหัวใจและตอมไรทอทํา

ใหเกิดอาการแนนหนาอก เหงื่อแตก คล่ืนไส อาเจียน ตะคริว และกล้ันปสสาวะไมอยู สวนสารกลุมคารบาเมตจะยับยั้งการ

ทํางานของเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส จะเกิดอาการตาง ๆ เชนเดียวกับกลุม ออรแกนโนฟอสเฟส (จิราพร ใจเกล้ียง, ศิริพร 

จันทรมณี และอรพรรณ หนูแกว, มปป.)  นอกจากเกิดอาการเฉียบพลันดังกลาวแลว ยังพบวาการเกิดโรคจากสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชน้ันจะสงผลกระทบตอเกษตรกรผูใชยาโดยตรงและผูบริโภคในระยะยาวดวยเชนกัน  

สุขภาพของประชาชนจะดีไมได ถาประชาชนยังขาดความรู ขาดคุณธรรม เอารัดเอาเปรียบ และเห็นแกประโยชน

สวนตน เน่ืองจากทุกอยางมีความเก่ียวของสัมพันธกันเปนลูกโซ แมกระทั่งการบังคับใชกฎหมายเพื่อควบคุมการผลิตใหมีความ

ปลอดภัย  
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 จึงเปนที่นายินดีที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับลาสุด ไดนอมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมาเปนแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงในสวนของภาวะสุขภาพน้ัน กระทรวง

สาธารณสุขไดมีการวางแผนที่จะพัฒนาภาวะสุขภาพของประชาชนอยางเปนระบบ แตอยางไรก็ตาม ภายใตสภาพการณ

ปจจุบัน ทั้งดานส่ิงแวดลอมที่เต็มไปดวยมลพิษ อาหารที่ไมปลอดภัย ทั้งอาหารที่นําเขา อาหารที่ผลิตในประเทศ แมจะผาน

การไดรับตรามาตรฐานมาแลวก็ตาม แตผลการตรวจยังพบวา ไมมีคุณภาพ มีความเส่ียงสูงตอสุขภาวะ ทั้งคานิยมในการ

รับประทานอาหารของเด็กไทยที่เปล่ียนไป จึงเปนประเด็นที่คอนขางจะทาทายวา เราจะนอมนําศาสตรพระราชามาใชในระบบ

สุขภาพไดอยางไร จึงจะถึงพรอมซ่ึงความยั่งยืนในยุคไทยแลนด 4.0 

 

2. วัตถุประสงค 
 

 2.1 เพื่อวิเคราะหปญหาสุขภาพของประชากรไทย 

 2.2 เพื่อวิเคราะหการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแกปญหาสุขภาวะในประเทศไทยตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน 

 

3. เราจะนอมนําศาสตรพระราชามาใชในระบบสุขภาพไดอยางไร จึงจะถึงพรอมซึ่งความย่ังยืนในยุคไทยแลนด 4.0 
 

ความพรอม ความยั่งยืน ในยุคไทยแลนด 4.0 ในระบบสุขภาพน้ัน หมายถึง การดูแลสุขภาพในระดับตนเอง และใน

ระดับองคกร ซ่ึงองคกรที่รับผิดชอบโดยตรง ไดแกกระทรวงสาธารณสุข ตองทํางานเปนระบบและเชื่อมโยงกับหนวยสุขภาพ

ระดับปฐมภูมิ โดยอาศัยความรูความเขาใจในการนอมนําศาสตรพระราชามาใช ในที่น้ีจะกลาวถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชไดเปนอยางดีในระบบสุขภาพ น่ันคือหลัก 3 หวง 2 เงื่อนไข  

การที่จะมีความพรอม ความยั่งยืน ในระบบสุขภาพไดน้ัน จําเปนตองวิเคราะหปญหาที่เก่ียวของกับสุขภาพ ใน

ประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

 3.1 ปญหาสุขภาพของประชากรไทย 

  สุขภาพหมายถึง สุขภาวะทีส่มบูรณทั้งกาย จิตและสังคม โดยพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติป 2550 ไดให

ความหมายของสุขภาพไววา “คือภาวะที่มีความพรอมสมบูรณทั่วรางกาย คือ รางกายสมบูรณแข็งแรงคลองแคลว มีกําลังไม

เปนโรค ไมพิการ ไมมีอุบัติเหตุอันตราย มีส่ิงแวดลอมที่สงเสริมตอสุขภาพ  

  จากความหมายของสุขภาพดังกลาว ถาจะมาวิเคราะหภาวะสุขภาพของคนไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

จะพบวา เรามีแนวโนมที่จะมีภาวะสุขภาพที่มีปญหามากขึ้น เน่ืองจากผลกระทบที่เกิดขึ้นมากมายเกือบทุกดาน จะเห็นไดจาก

สถิติโรคตางๆ ที่เพิ่มมากขึ้น และเปนสาเหตุที่ทําคนไทยเสียชีวิตมากที่สุด 5 อันดับแรก ลวนเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตที่ไม

เหมาะสม โดยพบวา โรคที่ทําใหคนไทยเสียชีวิตเปนอันดับ 1 ไดแกโรคมะเร็ง อันดับ 2 โรคหลอดเลือดสมอง อันดับ 3 โรค

ปอดอักเสบ อันดับ 4 โรคหัวใจขาดเลือด และอันดับ 5 อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนสงทางบก (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

กระทรวงสาธารณสุข, 2558) ซ่ึงปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็งน้ัน ไดแก ปจจัยจากส่ิงแวดลอมภายนอกรางกาย เชนสารกอ

มะเร็งที่ปนเปอนมากับอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม ยารักษาโรค รวมทั้งการไดรับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรียตาง ๆ ปจจัยจาก

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มสุราเปนประจํา การับประทานอาหารที่ไมถูกหลักโภชนาการ เปนตน  
 

 3.2 สาเหตุที่สําคัญของการเกิดปญหาสุขภาพของประชากรไทย 

  สาเหตุที่สําคัญของการเกิดปญหาสุขภาพของประชากรไทยมีหลายอยางที่สําคัญ มีดังน้ี 

   3.2.1 อาหาร โดยสาเหตุหลักที่ทําใหภาวะสุขภาพของประชากรไทยไดรับผลกระทบ เน่ืองจาก 

การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตจากสังคมดั้งเดิมที่เปนเกษตรกรรมพอเพียง ดํารงชีวิตอยางผสมผสาน สมดุล เปล่ียนมาเปนสังคมที่
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เรียกวา มีการพัฒนาอยางกาวกระโดด การทําเกษตรกรรมเปนการทําเพื่อธุรกิจเปนประการสําคัญ เชน ถาจะปลูกพืชชนิดใดก็

ปลูกชนิดน้ันเพียงอยางเดียว แตเพิ่มปริมาณใหมาก ทําใหขาดความสมดุลในระบบนิเวศน และงายตอการเกิดผลกระทบเม่ือ

ราคาพืชผลผันแปรในทองตลาด กอใหเกิดปญหาดานสุขภาพกายและใจตามมา นอกจากน้ัน การเพาะปลูกพืชเกือบทุกชนิด 

เกษตรกรนิยมใชยาฆาแมลงที่เปนสารเคมีและสงผลกระทบตอตัวเกษตรกรผูบริโภค เน่ืองจากปริมาณสารพิษตกคางในพืชผักมี

ปริมาณมากเกินกําหนด แมกระทั่งผักพื้นบานเชนใบกระเพรา โหระพา ชะอม หรือผักที่ไดการประทับตราวาเปนผักปลอดภัยก็

ยังมีสารพิษตกคางเกินปริมาณที่กําหนด โดยจากการตรวจหาสารพิษจากผัก ผลไมของ Thai-pan ซ่ึงเปนองคกรอิสระ เปน

เครือขายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแถลงผลการเฝาระวังสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางในผักและผลไม ประจําป 2559 

โดยสุมเก็บจํานวน 138 ตัวอยาง ในผัก 10 ชนิด ไดแก กะหลํ่าปลี แตงกวา ผักบุงจีน มะเขือเทศ ผักกาดขาวปลี คะนา 

ถั่วฝกยาว มะเขือเปราะ กะเพราและพริกแดง แตงโม มะมวงนํ้าดอกไม มะละกอ แกวมังกร ฝรั่ง และสมสายนํ้าผ้ึง จํานวน 

138 ตัวอยาง และสงไปวิเคราะหหาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางแบบ Multi Residue Screen (MRPS) ณ หองปฏิบัติการที่

ไดรับการรับรอง ISO/IEC 17025:2005 ที่ประเทศอังกฤษ ซ่ึงสามารถวิเคราะหหาสารพิษตกคางไดกวา 450 ชนิด ซ่ึงแหลง

จําหนายที่พบไดแก หางสรรพสินคาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งกลุมสินคาที่ไดเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q และ 

Organic Thailand สรุปในภาพรวมพบวา มีสารตกคางเกินมาตรฐานสูงถึง 46.4% (http://thaipublica.org/2016/05/thai-

pan-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 นอกจากน้ันยังพบวา แตงกวาและมะเขือเปราะมีระดับสารพิษ

ในระดับที่ไมปลอดภัยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 95.56 ของจํานวนตัวอยางแตงกวาและมะเขือเปราะที่นํามาตรวจสอบ เชนเดียวกับ

การตรวจหายาฆาแมลงตกคางในผักจากตลาดในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี (จิราพร ใจเกล้ียง, ศิริพร จันทรมณี และ      

อรพรรณ หนูแกว มปป.) ที่เก็บตัวอยางผักจากตลาด 5 แหง พบวาตนหอมและผักคะนา มีสารพิษอยูในระดับไมปลอดภัย รอยละ 

39.4 และรอยละ 6.06 ตามลําดับ นอกจากสารพิษตกคางเหลาน้ีจะพบในผัก ผลไมที่ผลิตในประเทศไทยแลว ยังพบสารพิษ

ตกคางในผักสดและผลไมสดทีนํ่าเขาจากตางประเทศดวยเชนกัน จากการศึกษาสถานการณ กฎหมายและการควบคุมสารพิษ

ตกคางในผักสดและผลไมสดนําเขาจากตางประเทศ (อมรินทร นันทวิทยาภรณ, 2012) ในชวงปงบประมาณ 2551-2555 

พบวา มีสารพิษตกคางในผักสดและผลไมสดนําเขาจากตางประเทศ โดยเปนผักสดทั้งส้ิน 35 ชนิด นําเขาจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน อินเดีย ญ่ีปุน ออสเตรเลีย อังกฤษ นิวซีแลนด แคนาดา และสหรัฐอเมริกา โดยพบวามีสารพิษตกคางมากที่สุด

คือ สมจากพมา ทับทิมจากอินเดีย แอปเปลจากสหรัฐอเมริกา สตอเบอรี่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สารพิษตกคางจําแนก 

ไดเปน 4 กลุม ไดแก กลุมออณกาโนฟอสฟอรัส คารบาเมต ออรกาโนคลอรียน และกลุมไพรีทรอยด และยังพบผักสดที่มี

สารพิษตกคางจํานวน 9 ชนิด คือ กระหลํ่าดอก คี่นชาย แครอท คะนา ผักกาดขาว ถั่วลันเตา บรอกโคล่ี ปวดเลง และพริกแหง 

สวนผลไมสดที่พบมี 9 ชนิด เชนกัน ไดแก แกวมังกร ทับทิม พลับ แพร สม สาล่ี สตอเบอรี่ องุน และแอปเปล  

ส่ิงที่ตรวจพบน้ีสะทอนใหเห็นถึงปญหาของเกษตรกรที่ขาดความเขาใจหรือขาดความตระหนักในการประกอบอาชีพ 

ซ่ึงอาจจะเปนสาเหตุสําคัญประการหน่ึงในการทําใหเกิดสารกอมะเร็งตามมาทั้งเกษตรกรและผูบริโภค ซ่ึงสอดคลองกับความ

คิดเห็นของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปยสกล สกุลสัตยากร ซ่ึงกลาววา กระทรวง

สาธารณสุขมีนโยบายดูแลสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรที่มีถึง 11.9 ลานคน มีปญหาที่นาเปนหวงคือ อันตราย

จากการใชสารเคมีในการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือการใชยาปราบศัตรูพืช โดยผลการตรวจคัดกรองความเส่ียงของกลุม

เกษตรกรในป 2558 จํานวน 341,039 คน พบวา มีความเส่ียงและไมปลอดภัยจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชถึงรอยละ 32 และ

ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข พบวารอบ 5 ป มีผูปวยจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิ่มสูงถึง 

4 เทาตัว (http://news.sanook.com) 
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นอกจากน้ันยังรวมถึงการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบสมัยใหม น่ันคืออาหารที่นิยมใสผงปรุงรส 

อาหาร fast food อาหารทอด ซ่ึงมีทั้งในหางใหญและตามตลาดนัดในชนบท ที่พบบอยไดแกอาหารประเภทไสกรอกใสสีและ

สารบอแร็กซ ลูกชิ้น กุงแหงที่ใสสียอมเส่ือแทนสีผสมอาหาร และการใชวัสดุใสอาหารเชนกลองโฟม ซ่ึงลวนแลวแตเปน

อันตรายตอสุขภาพทั้งส้ิน โดยเฉพาะเด็กที่นิยมรับประทานอาหารดังกลาว จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของเยาวชนของ

ชาติเปนอยางมาก 

   3.2.2 ส่ิงแวดลอมจะเห็นวาการเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม การทํากิจการปศุสัตวฯ สงผลตอ

ระบบของส่ิงแวดลอม เชน การที่โรงงานหลายแหงปลอยนํ้าเสียลงในแมนํ้า จนทําใหเกิดผลกระทบตามมาตอสัตวนํ้าและประชาชน

ที่อาศัยอยูริมแมนํ้า  

   3.2.3 อุบัติเหตุจากสถิติพบวา การเกิดอุบัติเหตุจราจรสูงขึ้นอยางนาตกใจ โดยในป 2558 และ 

2559 จากสถิติขององคการอนามัยโลกพบวา ประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุจราจรเปนอันดับ 2 ของโลกและยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

เรื่อย ๆ (ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/local-economy/news-74655) สวนหน่ึงก็เกิดจากการขาดวินัย

ในการจราจร ขับรถเร็ว ดื่มสุราแลวขับรถ การไมตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการขาดความ

พอประมาณ ขาดความมีเหตุผล ขาดภูมิคุมกัน อันนําไปสูความสูญเสียตามมา 
 

3.3 วิเคราะหการนอมนําศาสตรพระราชาหรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการแกปญหาสุขภาพใน

ประเทศไทย 

การนอมนําศาสตรพระราชา หรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการแกปญหาสุขภาพในประเทศ

ไทยจะทําได ตองเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหดีเสียกอน โดยมีส่ิงที่ตองทําความเขาใจ ดังน้ี 

   3.3.1 ความเปนมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดพระราชทานแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2517 ดวยระหวางน้ัน เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก โดยมีพระบรมราโชวาทเน่ืองในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรของหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 

ความตอนหน่ึงวา 

   “  ...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน 

พอใช ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชาการ เม่ือได

พื้นฐานม่ันคงพรอมพอควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปโดยลําดับตอไป 

หากมุงเนนแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะ

ของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตาง ๆ ขึ้น ซ่ึงอาจกลายเปนความยุงยาก

ลมเหลวไดในที่สุด ดังเห็นไดที่อารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงในเวลาน้ี” (โสวัฒน   

โลสูงเนิน, 2558 อางใน http://www.stou.ac.th/cdlearmse/main/speech/royal2.asp) 

ตอมา ไดเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นอีกครั้งในป 2540 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดมี

พระราชดํารัสเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 อีกครั้งวา (โสวัฒน โลสูงเนิน อางใน ณัฏฐพงศ ทองภักดี, 

2551: 8-10) 

    “การเปนเสือน้ันไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน หมายความวาอุมชูตัวเอง

ไดใหมีพอเพียงกับตัวเอง อันน้ีเคยบอกวา ความพอเพียงน้ีไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวเอง 

จะตองทอผาใสเอง อยางน้ันมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางส่ิงบางอยางที่ผลิต

ไดมากกวาความตองการก็ขายได แตขายที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก  
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                             ทั้งหมดที่กลาวมาน้ัน แสดงใหเห็นถึงความเปนมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พรเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทานไดทรงมีพระราชดํารัสใหแกพสกนิกรไดใชเปนแนวทางในการดํารงชีวิตอยางไมประมาท

เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไป 

   3.3.2 ความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

   สรุปแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 3 หวง 2 เงื่อนไข ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดังน้ี (สมศักดิ์ รัตนมุง 2550: 10-11) 

  หลัก 3 หวง ประกอบดวย 

   1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเอง

และผูอ่ืน  

   2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ันจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล 

โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ัน ๆ อยางรอบคอบ 

  3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรยีมตัวใหพรอมรบัผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ 

ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 เงื่อนไข ประกอบดวย 

  1. เงื่อนไข ความรู ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ที่เก่ียวของอยางรอบดาน ความ

รอบคอบที่จะนําความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

  2. เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตยสุจริต 

และมีความอดทน มีความพากเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

         3.3.3 การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสุขภาพ 

    ในระบบสุขภาพน้ัน สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชเปนระบบสุขภาพ

พอเพียง โดยใชหลัก เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาระบบสุขภาพ หมายถึงการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทั้งมิติกาย จิต สังคม

และจิตวิญญาณ โดยอยูบนพื้นฐานปญหาความเปนจริงของชุมชน มีการประเมินปญหาสุขภาพที่พบในชุมชน กําหนดปญหา

และศักยภาพชุมชนและระบบบริการสุขภาพในการจัดการกับปญหา นอกจากน้ันยังตองมีเหตุผลตามหลักวิชาการในการพัฒนา

ระบบสุขภาพของประชาชน เนนการปองกันโรคที่สามารถปองกันได รักษาโรคที่สามารถรักษาได และดูแลโรคที่ส้ินหวัง การตาย

อยางมีคุณภาพ และเปนธรรม ตลอดจนสรางชุมชนเขมแข็ง เนนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพ (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 

2549) ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะหรวมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข ดังน้ี 

   หวงที่ 1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอ่ืน ถามองในภาพของการดูแลตนเอง ประชาชนควรมีความพอดี ไมใชจายเกินตัว ก็จะทําใหไมเปนปญหาหน้ีสิน 

ลดความเครียด และจะทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากน้ัน การไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ถาจะประยกุตใชดานการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมก็จะพบวา การไมใชยาฆาแมลงและสารเคมีที่อันตราย หรือใชตามมาตรฐานกําหนด ก็จะเปนการไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอ่ืน สงผลดีตอภาวะสุขภาพของประชาชนทั่วไป เพราะปจจุบันปญหาสารพิษตกคางในผักสดและผลไมเกินเกณฑ

มาตรฐาน และชีวิตของประชาชนคนไทยก็ตกอยูในสภาวการณที่อันตรายจากโรคภัยไขเจ็บดังไดกลาวมาแลว แตในสภาพ

ความเปนจริงที่เกิดขึ้น เราจะทําอยางไร หรือควรมีมาตรการอยางไรในการกระตุนใหเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมขึ้นได 

เพราะเกษตรกรสวนใหญยังไมมีความเชื่อม่ันในหลักการดังกลาว และกฎหมายก็ยังไมมีความเขมแข็งพอที่จะนํามาใชในการ

จัดการเพื่อใหเกิดมาตรฐานที่ดีในการใชยาฆาแมลงหรือสารเคมีใหอยูในปริมาณที่ปลอดภัย 

   หวงที ่2 ความมีเหตุผล ถาทุนมนุษยไดรับการพัฒนา คนมีประสิทธิภาพและศักยภาพ มีความรู

เก่ียวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง ก็จะทําใหประชาชนรูที่จะหลีกเล่ียงอันตรายหรือความเส่ียงตาง ๆ ตลอดจนอาจจะทําให

เกิดมาตรการทางสังคมดานสุขภาพที่มีประสิทธิผลตามมา โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดให
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ความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพที่ดี ที่เนนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ทางสุขภาพและการลดปจจัยเส่ียงดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ แตจะพัฒนาทุนมนุษยไดอยางไร เปนเรื่องที่มีความทา

ทายตอสังคมไทยเปนอยางมาก เน่ืองจากปจจุบันจะเห็นวา วิถีชีวิต ตลอดจนวิธีคิดของคนรุนใหมหางไกลออกไปจากธรรมชาติ

มากขึ้น ประชากรไทยหรือเด็กไทยแสวงหาความรูนอยลง มีปญหาดานจิตใจมากขึ้น แตก็ยังมีความหวัง ถาหากลวิธีในการ

พัฒนาทุนมนุษยได ทุกอยางจะพัฒนาดีขึ้นเปนลูกโซ และสงผลตอประสิทธิภาพการดูแลตนเองดานของสุขภาพตามมาในที่สุด 

   หวงที่ 3 การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ถาทุนมนุษยมีศักยภาพสูง ภูมิคุมกันที่ดีก็จะตามมา ประชาชน

จะมีความเขาใจ และยอมรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางมีสต ิสามารถคาดการณความเส่ียงตาง ๆ ได ทําใหมีโอกาสที่จะ

หาทางปองกันภาวะเส่ียงตาง ๆ ไดมากขึ้น ยกตัวอยางเชน ถารูวาการดําเนินชีวิตที่มีความเส่ียงตอการเกิดโรคน้ันเปนอยางไร 

ก็จะหาวิธีหรือแนวทางปองกันการเกิดโรคน้ันได เปนตน 

  ในสวนเงื่อนไขทั้งสองน้ัน คือความรูคูคุณธรรม นับวาเปนประเด็นที่มีความสําคัญเปนอยางมาก ทุกส่ิงทุก

อยางจะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและมีความเปนธรรมไมได ถาขาดความรูและคุณธรรม ดังน้ันในการพัฒนาระบบการดูแล

สุขภาพตองคํานึงถึงสองประการน้ีเปนอยางมาก เปนการปองกันปญหาตาง ๆ ที่จะตามมาได ทั้งการใหบริการสุขภาพที่มี

สุขภาพ ตลอดจนปองกันปญหาฟองรองจากการบริการที่ไมเปนธรรมหรือขาดประสิทธิภาพ  

   ในการใชศาสตรพระราชามาประยุกตใชในระบบสุขภาพน้ันจําเปนตองพัฒนาระบบบริการสุขภาพให

เขมแข็ง โดยการทบทวนและพัฒนาแผนกําลังคนใหพอเพียงกับความตองการและมีการกระจายตัวที่เหมาะสม การพัฒนา

ระบบประกันสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และยั่งยืน ควรทบทวนการจัดสรรงบประมาณ ระบบการจายรวม (copayment) 

รวมทั้งการเก็บภาษีสุขภาพหรือเบี้ยประกันสุขภาพ เพื่อใหมีกองทุนมากพอที่จะจัดบริการที่มีคุณภาพ การพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพระดับอําเภอ (โรงพยาบาลชุมชนและเครือขายบริการปฐมภูมิ) ใหเขมแข็งโดยการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ การพัฒนา

เครือขายความเชื่อมโยงภายในระบบบริการสุขภาพ (ระหวางสถานบริการระดับตาง ๆ) ระบบบริการสุขภาพกับภาคสวนอ่ืน ๆ 

การนําภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่น และระบบการแพทยทางเลือก มาประยุกตในการดูแลสุขภาพ  การสงเสริมการมี

สวนรวมของภาคีภาคสวนตาง ๆ และชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพของประชาชนและ การจัดระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค 

(สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 2549) 

 

4. บทสรุป  
 

การที่จะนอมนําศาสตรพระราชามาใชในระบบสุขภาพไดน้ัน จําเปนตองมีความรวมมือรวมใจกันทุกภาคสวน ทั้ ง

ภาครัฐและเอกชน จึงจะสามารถขับเคล่ือนแนวคิดน้ีจากนามธรรมสูรูปธรรมได ซ่ึงเปนนิมิตรหมายอันดีที่รัฐบาลใหความสําคัญ

กับศาสตรของพระราชาจนนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 8 และพัฒนามาเรื่อย ๆ 

กระทั่งถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ซ่ึงเปนฉบับปจจุบัน โดยเนนดานสุขภาพเพื่อใหประชาชนไทยทุก

คนมีสุขภาพที่ดี มีความรูในการดูแลสุขภาพตนเอง อยางไรก็ตาม เราจะรวมกันจัดการปญหาดานตางๆที่มีผลกระทบตอ

สุขภาพไดอยางไรบาง เชนประเด็นดานอาหาร ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากผลผลิตจากเกษตรกรที่ใชสารพิษและยาเคมีจนเกินมาตรฐาน

สงผลกระทบโดยตรงตอตนเองและผูบริโภค จะบังคับใชกฎหมายอยางไรจึงจะสามารถชวยใหเกิดการผลิตที่มีมาตรฐานทั้งผัก 

ผลไมในประเทศ และการตรวจสอบควบคุมผลไมที่นําเขา การพัฒนาทุนมนุษยเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาในทุกดาน ถา

คนมีความซ่ือสัตย ไมทุจริตคอรัปชั่น การทํางานในทุก ๆ ดานมีความโปรงใส ก็จะทําใหการขับเคล่ือนภาวะสุขภาพโดยนํา

ศาสตรพระราชามาประยุกตใช ประสบความสําเร็จในวันหน่ึง แตถึงแมจะดูไมงายนักที่จะแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น แตก็เปน

นิมิตรหมายอันดีวา การพัฒนาดานสุขภาพน้ัน ไดมาถูกทางแลว แมวา จะยังเปนความทาทายอยูวา เราจะนอมนําศาสตร

พระราชามาใชในระบบสุขภาพไดอยางไร จึงจะถึงพรอมซ่ึงความยั่งยืนในยุคไทยแลนด 4.0 ก็ตาม 
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ผลของการใช Padlet เพือ่สงเสริมทักษะการมีปฏสิัมพันธของนกัศกึษาพยาบาล 

ในรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 2 หัวขอ การพยาบาลผูปวยที่ไดรบับาดเจ็บ 

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  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังการใช padlet ในการจัด 

การเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 2 หัวขอ การพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ 2) เพื่อศึกษาทักษะการมีปฏิสัมพันธ

ของนักศึกษากอนและหลังเรียนโดยใชโดยใช padlet 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช Padlet การวิจัยครั้งน้ี

เปนการวิจัยก่ึงทดลอง แบบกลุมเดียววัดกอนและหลังการทดลอง (One group pre-posttest) กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษา

พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3  จํานวน 86 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใช padlet ในการจัดการเรียนการสอน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหัวขอการพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บกอนเรียนและหลังเรียน 3) แบบทดสอบวัดทักษะการมีปฏิสัมพันธของ

นักศึกษา 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของในการใช Padlet ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 2 หัวขอ 

การพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียน 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 ซ่ึง ซ่ึงทักษะที่ควรไดรับการพัฒนา ไดแก ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดาน

สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ทักษะดานชีวิตและอาชีพ โดยที่แนวคิดการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดแก การเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ แนวการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรูใหม และส่ิงประดิษฐใหมโดยการใช

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 การแกปญหาน้ันอาจจะเปนงานเดี่ยว หรืองานกลุมก็ได ใหโอกาสถามตอบขอสงสัย หรือ

แสดงความคิดเห็นขณะเรียน ถามปญหาใหผูเรียนตอบ ใหผูเรียนจับกลุมทํางานที่ผูเรียนมอบหมายในขณะสอน เชน ทํา

แบบฝกหัด, อภิปรายเพื่อหาคําตอบ หรือ โดยผูสอนอธิบายขณะผูเรียนทํางาน ใหผูเรียนคนควาหาความรูมารายงานตอเพื่อน 

เปนตน ซ่ึงกิจกรรมตางๆที่กลาวมา มีลักษณะของปฏิสัมพันธที่ใชมี 2 แบบ คือ ปฏิสัมพนัธระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียน

กับผูเรียน ซ่ึงส่ิงสําคัญที่จะทําใหเกิดปฏิสัมพันธในกลุมผูเรียนคือ จํานวนผูเรียนในกลุม ความสามารถของผูเรียน สําหรับ

ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนน้ัน ปฏิสัมพันธในทางตรงที่ผูสอนใช ไดแก การพูดติดตอกับผูเรียน หรือใชตําราหรือ

อุปกรณการสอน หรือเครื่องมือ หรือวิธีการใหทํางานหรือการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนส่ือในทางออม ผูสอนอาจใชทาทางการ

แสดงออก เชน ส่ันศีรษะ ยิ้ม พยักหนา ซ่ึงผูเรียนก็อาจใชปฏิสัมพันธตาง ๆ เหลาน้ีกับผูสอนไดเชนกัน (วิชิต เทพประสิทธ์ิ, 

2555) 

การเรียนรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 2 เปนรายวิชาทฤษฎีที่วาดวย การพยาบาลแบบองครวม ในผูใหญที่มีปญหา

สุขภาพ ในระยะ เฉียบพลัน วิกฤต ฉุกเฉินและเรื้อรัง ที่ไดรับการรักษาดวยยาและ/หรือผาตัด โดยครอบคลุมบทบาทในการ

สรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและ การฟนฟูสภาพ ที่มีปญหาในระบบตาง ๆ เปนรายวิชาที่เน้ือหาคอนขางเยอะและยากตอ

การจําและทําความเขาใจเน้ือหา ซ่ึงจากการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมคือการสอนแบบบรรยาย และสอบวัดผลการเรียนรู 

พบวา นักศึกษาสอบไดคะแนนนอย และไมผานเกณฑ เน่ืองจากไมเขาใจและไมสามารถจับประเด็นของเน้ือหาในแตละบทได 

และจากการสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนในหองเรียนนักศึกษาไมกลายกมือถามและเวลาอาจารยผูสอนถาม นักศึกษาไม

กลาแสดงความคิดเห็นและตอบคําถาม ทําใหผูสอนไมทราบวานักศึกษาเขาใจในเน้ือหาหรือไม ซ่ึงจากปญหาดังกลาวผูสอนได

กลับมาคิดทบทวนวิธีการจัดการเรียนการสอนของตนเอง หาวิธีที่จะใหนักศึกษาเปดประเด็นในส่ิงที่ไมเขาใจ และกลาแสดง

ความคิดเห็นกลาที่จะแลกเปล่ียนเรียนรู และหาวิธีการประเมินการเรียนรูในหองเรียนวานักศึกษาเขาใจในเน้ือหาที่สอนหรือไม 

พรอมทั้งหาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหมๆเพื่อใหผูเรียนมีความสนใจและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผูวิจัยจึงสนใจ

เลือกใช Padlet  

Padlet คือ เว็บเครือขายที่มีทั้งแบบใชฟรีและเสียคาบริการ มีรูปแบบเปนกระดานถาม-ตอบ ซ่ึงผูสอนเปนผูกําหนด

และแบงแยกบทเรียนตาง ๆ โดยผูสอนและผูเรียนสามารถนําขอมูลซ่ึงเปนแฟมขอมูล รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว มาใสไวใน 

Padlet และสามารถแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นระหวางผูเรียนดวยกันเอง ระหวางผูเรียนและผูสอนไดตลอดเวลา ผูเรียนคน

อ่ืน ๆ สามารถเห็นขอความของเพื่อนรวมชั้นไดในเวลาเดียวกัน และเปนเรียลไทม (Real time) ซ่ึงเหมาะสําหรับผูเรียนที่ไม
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กลาถามในชั้นเรียน padlet เปนอีกหน่ึงชองทางในการสอบถามผูสอน ทําใหผูเรียนไดมีการปฏิสัมพันธในหองเรียนและ

สามารถใชเพื่อชวยกันระดมสมองในเรื่องตางๆโดยผูเรียนจะสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองและศึกษาส่ิงที่เพื่อนไดแสดง

ความคิดเห็นได ในเวลาเดียวกัน Padlet สามารถแยกกระดานสนทนาออกเปนบทเรียนตาง ๆ ตามแผนการสอนที่ไดวางไว โดย

ขอมูลตาง ๆ ที่ใสไวในกระดานสนทนาจะยังคงอยูแมวาจะมีการสรางกระดานสนทนาอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น ผูเรียนสามารถที่จะ

ยอนกลับมาดูขอมูลที่มีอยูในกระดานสนทนาทั้งหมดภายหลังได นักเรียนสามารถเรียนรูผาน Padlet ไดทุกที่ดวยอุปกรณที่เปด

ใชงานทางอินเทอรเน็ต เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต ไมมีซอฟตแวรที่จําเปนตองดาวน

โหลดเพื่อใชงาน Padlet สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแนวคิดและหลักการ และเปนการสรางความรูในขณะที่มี

ปฏิสัมพันธทางสังคม การมีสวนรวมและกระตุนใหผูเรียนในกิจกรรมการเรียนรู มีการศึกษาที่ใช padle ในกิจกรรมการเรียนรู 

ในหองเรียน ไดแก ดาวิด อาเรียส สิราช และซากาเรีย (DeWitt, D., Alias, A., & Siraj, S., & Zakaria, A. R., 2014) ที่ศึกษา

การใช padlet ในนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป 1 จํานวน 30 คน พบวา นักศึกษาเกิดความรูความเขาใจและทําใหมี

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 เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีทักษะการมีปฏิสัมพันธที่ดีขึ้น 
ซ่ึงคาดวาผลการศึกษาครั้งน้ีนาจะนําไปสูการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่เสริมสรางทักษะการมี

ปฏิสัมพันธและการเรียนรูที่ดียิ่งขึ้นไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังการใช padlet ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล

ผูใหญ 2 หัวขอ การพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ  

2.  เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพนัธของนักศึกษากอนและหลังเรียนโดยใชโดย

ใช padlet ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 2 หัวขอ การพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช Padlet ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 

2 หัวขอ การพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

 การศึกษาน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (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 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาพยาบาล และ    

                                    ความพึงพอใจในการใชpadlet                  

3.2.2 เน้ือหาวิชาที่ใช ไดแก วิชาการพยาบาลผูใหญ 2 หัวขอการพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

      3.3.1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อาย ุการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

              3.3.2 แผนการจัดการเรียนรูโดยใช padlet 1 แผน 6 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูฉบับน้ีมีคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) เทากับ 1  

              3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหัวขอการพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บกอนเรียนและหลังเรียน 

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 สวนคาอํานาจจําแนก (r) 0.25 - 0.59 ขอสอบอยูในจําแนกไดดีมากที่สุด ขอสอบทุกขอไดผานการ

พิจารณาคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซ่ึงเปนผูเชียวชาญสาขาการพยาบาลผูใหญ 

              3.3.4. แบบทดสอบวัดทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาพยาบาล ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 

ซ่ึงมีประสบการณดานการสอนการพยาบาลผูใหญ และการวัดประเมินผล เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1 และ

หาคาความเที่ยงโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาคมีคาความเที่ยงที่ 0.84  

              3.3.5. แบบสอบถามความพึงพอใจของในการใช Padlet ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ

พยาบาลผูใหญ 2 หัวขอ การพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ 3 ดาน ไดแก ดานการออกแบบบทเรียน ดานเน้ือหาบทเรียน 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) 

    คาเฉล่ียคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  

    คาเฉล่ียคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก  

    คาเฉล่ียคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง  

    คาเฉล่ียคะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย  

    คาเฉล่ียคะแนน 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

         นําแบบทดสอบคํานวณคาความเชื่อม่ันดวยคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s 

alpha coefficient) ไดคา ความเชื่อม่ันแบบสอบถามความพึงพอใจเทากับ 0.72  

 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล  
 

      ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
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 1.  นําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาพยาบาล ชุดกอนเรียนไป

ทดสอบกับนักศึกษากลุมตัวอยาง กอนการทดลองสอน แลวเก็บรวบรวมผลการทดสอบกอนเรียนไวเพื่อนําไปวิเคราะหตอไป 

 2. ดําเนินการสอนนักศึกษากลุมตัวอยาง โดยใช padlet เพื่อพัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาพยาบาล 

จัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่ระบุไวในแผนการจัดการเรียนรู  

 3. เม่ือทําการสอนเสร็จเรียบรอยแลว จึงทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบวัด

ทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาพยาบาล และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

5. การวิเคราะหขอมูล 
 

 ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะห ดังน้ี 

1.  ทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาพยาบาล โดย 

คํานวณหาคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กอนเรียนและหลังเรียนเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบที (paired t-

test) 

2.  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยคํานวณหาคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และแปลความหมายตามเกณฑของลิเคอรท (Likert) 

 

6. ผลการวิจัย 
 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร พบวาผลการทดสอบความรูกอนการจัดการเรียนรูโดยใช

padlet มีคาเฉล่ียคะแนนเทากับ 9.03 และผลการทดสอบความรูหลังการจัดการเรียนรูโดยใช padlet มีคาเฉล่ียคะแนน

เทากับ 16.62 ซ่ึงคะแนนเฉล่ียหลังจากไดเรียนโดยใช padlet สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดัง

ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ที่เรียนโดยใช padletเพื่อพัฒนาทักษะ

การมีปฎิสัมพันธ  (n = 86) 

ผลการทดสอบ จํานวนนักศกึษา X  S.D. Paired t-test P. Value 

กอนเรียน 86 9.03 3.84 -16.61 .000 

หลังเรียน 86 16.62 3.13   

**p < .01 
            

 2. ทักษะการมีปฏิสัมพันธของนักศึกษาพยาบาลหลังจากไดเรียนโดยใช padlet สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบทักษะกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ที่เรียนโดยใช padletเพื่อพัฒนาทักษะ

การมีปฎิสัมพันธ  (n = 86) 

ทักษะการปฏิสัมพันธ จํานวนนักศกึษา X  S.D. Paired t-test P. Value 

กอนเรียน 86 7.88 2.41 -21.33 .000 

หลังเรียน 86 15.74 2.58   

**p < .01 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

 3. ความพึงพอใจตอการใช padlet ภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.81 และเม่ือแยกตาม

รายดาน พบวา ความพึงพอใจของผูเรียนดานความรูความเขาใจ ดานการนําไปใช ดานความสะดวกตอการใชส่ือ อยูในระดับ

มากตามลําดับ 
 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใช Padlet ในการเรียนการสอน (n = 86) 

รายดาน ความพึงพอใจของผูเรียน X  S.D. ระดับ 

1 ดานความรูความเขาใจ 3.97 0.73 มาก 

2 ดานการนําไปใช 3.82 0.80 มาก 

3 ดานความสะดวกตอการใชส่ือ 3.66 0.77 มาก 

คาเฉล่ียรวมทุกดาน 3.81 0.76 มาก 

 

7. อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยมีประเด็นการอภิปราย ดังน้ี 

          1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการใช padlet ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ

พยาบาลผูใหญ 2 หัวขอการพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ 

ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาพยาบาลศาสตรที่เรียนโดยใช padlet เพื่อพัฒนาทักษะปฏิสัมพันธมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงกวากอนการใช padlet ที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากการเรียนการสอนในหองเรียนแบบเดิม อาจารยถามนักศึกษาโดยให

นักศึกษาตอบ นักศกึษาบางคนเกิดความไมม่ันใจและความอายในคําตอบกลัวผิด จึงไมมีการตอบคําถาม อาจารยบรรยายเพียง

อยางเดียว ทําใหนักศึกษาบางคนเกิดความไมเขาใจอยากถาม แตไมกลาถาม ซ่ึงแตกตางจากการใช padlet ซ่ึงเปนการจัด

กิจกรรมเพื่อกระตุน ความอยากรูอยากเห็นสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นโตตอบไดทันทีเม่ือเกิดความสงสัย และยัง

กระตุนใหผูเรียนไดแสดงบทบาทในการแสวงหาความรูและกระตุนใหผูเรียนคนหาคาตอบในประเด็นที่กําหนด เนนการให

ผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และมีปฏิสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษา และกระตุน

การเรียนรูตลอดเวลา และเปนกระบวนการใชคําถามที่มีความหมาย เพื่อกระตุนใหผูเรียนสืบสวนหรือ คนหาคําตอบใน

ประเด็นที่กําหนด เนนการใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง  

เม่ือเปรียบเทียบการสอนแบบเดิมกับการจัดการเรียนการสอนครั้งน้ี พบวา 1) padlet ทําใหผูสอนทราบวาในแตละ

หัวขอหรือประเด็นคําถามที่สอนไปน้ันนักศึกษาเขาใจหรือไมจากการตอบคําถามของผูเรียนบนกระดาน padlet ผูสอนจะอาน

คําตอบ สรุปเน้ือหาและประเด็นจากส่ิงที่นักศึกษารวมกันตอบและอภิปรายเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ

กับการสอนแบบเดิมน้ัน ผูสอนไมสามารถทราบไดเลยวานักศึกษาคนใดที่ไมเขาใจในเน้ือหา เน่ืองจากนักศึกษาเงียบ ไมตอบ

คําถามและแสดงความคิดเห็น 2) เม่ือส้ินสุดการเรียนโดยใช padlet นักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนคําตอบหรือประเด็น

อภิปราย และการสรุปเน้ือหาหัวขอน้ีไดตลอดเวลา อีกทั้งมีการแชรไฟลคลิปและเน้ือหาความรูตางๆ ใหนักศึกษาไดศึกษาเปด

ทบทวนในส่ิงที่ยังสงสัย หรือแสวงหาความรูที่มีนักศึกษาคนอ่ืนไดแชรไว และยังสามารถตั้งคําถามในส่ิงที ่ตนเองสงสัยได

ตลอดเวลา ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับการเรียนแบบเดิมที่เม่ือจบการบรรยาย นักศึกษากลับไปทบทวนเน้ือหาแตจําไมไดวา

ประเด็นไหนที่ผูสอนไดย้ําและเปนประเด็นที่สําคัญ ทําใหเกิดความสงสัย ไมเขาใจ และไมสามารถหาคําตอบได ซ่ึงอาจเปนผล

ที่ทําใหผลการทดสอบหลังเรียนไดนอยหรือไมผานเกณฑ  

การจัดการเรียการสอนโดยใช padlet ครั้งน้ี จึงสงผลใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา กอนใช padlet 

ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ฟารา อัลกรานิ (Farah Algraini, 2014) ที่ศึกษาผลของการใช Padlet ในการเสริมสราง
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สมรรถนะการเขียน พบวาการสอนโดยใช padlet ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นทําใหสามารถเขียนและสอบผาน

ผานตามเกณฑที่กําหนด  
 

2. เปรียบเทียบทักษะการมีปฏิสัมพันธ กอนและหลังการใช padlet ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ

พยาบาลผูใหญ 2 หัวขอการพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ 

ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาพยาบาลศาสตร ที่เรียนโดยใช padlet เพื่อพัฒนาทักษะปฏิสัมพันธมีคาเฉล่ียคะแนน

ทักษะการมีปฏิสัมพันธหลังเรียนสูงกวากอนการใช padlet ในการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงจากการศึกษาครั้งน้ี พบวา 

padlet สามารถชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูแนวคิดและหลักการ นักศึกษาสรางความรูในขณะที่มีปฏิสัมพันธทางสังคม 

สงเสริมการมีสวนรวมและกระตุนใหนักศึกษารวมกิจกรรมการเรียนรู นักศึกษาสามารถบรรลุจุดประสงคการเรียนรูของ

รายวิชาที่ตั้งไวได ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีเปนการนําแนวคิดของการเรียนการสอนที่ปรับเปล่ียนจากที่ผูสอนเปนผูคิดและถายทอด

แตเพียงผูเดียว ซ่ึงเปนการสอนแบบเดิม นักศึกษาไมกลาตอบคําถาม ไมกลาถามผูสอน ไมมีปฏิสัมพันธในการเรียนการสอน 

ซ่ึงการนํา padlet มาใชในการจัดการเรียนการสอนครั้งน้ี ในขณะที่เรียนผูสอนจะตั้งคําถามและประเด็นสําหรับอภิปรายลงใน 

padlet มีทั้งเปนรายบุคคลและรายกลุม ซ่ึงนักศึกษาจะตองแสดงความคิดเห็นและมีการอภิปรายรวมกัน โดยใชสมารทโฟน 

(smart phone) ของนักศึกษาแตละคน ตอบแสดงความคิดเห็นลงใน padlet ใหตรงกับคอลัมภ (column) ของคําถามหรือ

ประเด็นอภิปรายน้ัน ซ่ึงในขั้นตอนการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นผูสอนจะใหเวลาในการตอบ นักศึกษาจะแขงขันกัน

ตอบคําถามและมองคําตอบของตนเองบนกระดานวาตนเองตอบเปนอันดับที่เทาไหร ซ่ึงในการตอบและความคิดเห็นบน

กระดาน padlet จะตั้งปดชื่อของนักศึกษาไว ทําใหไมทราบวาใครตอบอะไรบาง จึงทําใหนักศึกษาตอบและกลาแสดงความ

คิดเห็นไดอยางเต็มที่  ซ่ึงในการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น จะเปนประโยคขอความ หรือจะแนบไฟล รูปภาพ คลิป

ตางๆได ซ่ึงคําตอบจะแสดงผลทันทีบนกระดาน padlet จึงทํานักศึกษาทุกคนจะไดเห็นคําตอบของตนเองและผูอ่ืนและ

ตรวจสอบคําตอบของตนเองไดทันที จากน้ันผูสอนจะสรุปเน้ือหาและประเด็นจากส่ิงที่นักศึกษารวมกันอภิปราย ซึ่งนักศึกษา

สามารถกลับไปทบทวนคําตอบหรือประเด็นอภิปรายน้ีไดตลอดเวลา ซ่ึงจะมีการแชรไฟลคลิปและเน้ือหาความรูตางๆ และหาก

นักศึกษามีขอสงสัยสามารถตั้งคําถามในประเด็นที่สงสัยลงบนกระดาน padlet ได  

Padlet ถือเปนส่ือกลางที่สามารถชวยถายทอด และนําความรูจากผูสอนหรือแหลงความรู สงไปยังผูเรียนพื่อให

ผูเรียนสามารถบรรลุจุดประสงคการเรียนรูของรายวิชาที่ตั้งไวได และถือเปนความรวมมือระหวางผูเรียนและผูสอน โดยเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง มีสวนรวมในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเขารวมในกระบวนการเรียนการ

สอน ไดตลอดเวลาไมวาจะอยูทีไหน ทําใหผูเรียนมีความรู พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการคนควา และพัฒนาทักษะการมี

ปฏิสัมพันธ ทักษะกระบวนการกลุม การทํางานอยางมีระบบ ทักษะทางสังคม กับผูสอนและผูเรียนคนอ่ืนโดยการโตตอบผาน

กระดาน padlet  ซ่ึงสอดคลองกับ 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 และนักศกึษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในการจัดการเรียนการ

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 มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.81 ซ่ึงอยูในระดับมาก 

( X =3.81, S.D.=0.76) แสดงใหเห็นวา Padlet สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนได และเม่ือพิจารณารายดาน

พบวา ดานความรูความเขาใจมีคาเฉล่ียรายดานสูงสุด ( X =3.97, S.D.=0.73) รองลงมาเปน ดานการนําไปใช ( X =3.82, 
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S.D.=0.88) และดานความสะดวกตอการใชส่ือ ( X =3.66, S.D.=0.77) ตามลําดับ และหากพิจารณารายขอพบวาความพึง

พอใจสูงสุด คือ ผูเรียนสามารถระดมความคิดหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนเก่ียวกับเน้ือหาของบทเรียนผาน Padlet 

( X =3.93, S.D.=0.75) รองลงมาไดแก ผูเรียนสามารถใช padlet เปนแหลงคนควาหาความรูเพิ่มเติม ( X =3.82, S.D.= 

0.76) และผูเรียนรับรูวา Padlet มีวิธีการใชงานที่เหมาะสมตอการเรียนรูของผูเรียนตามลําดับ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

( X =3.75, S.D.=0.79) ซ่ึงสอดคลองกับสุนิพันธ  ศรีสุพจนานนท, ยุทธนัทธี  โตะเระ และ ตรีพล เตชอิทธิ (2559 )ที่ศึกษา

ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ที่มีตอการใชเว็บเครือขาย Padlet ในดานการเรียนการสอน โดยภาพรวมแลว

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และพบวานักศึกษามีการระดมความคิดหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนเก่ียวกับเน้ือหาของ

บทเรียน ซ่ึงมีคาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 3.90 ซ่ึงในยุคที่ผูเรียนศวรรษที่ 21 แลว มักสนใจการใชส่ือและเทคโนโลยีใหมๆ 

มากกวาการใชการสอนจากตําราหรือการใชเครื่องฉายหรือ power point และสอดคลองกับการศึกษาของ ดาวิด อาเรียส 

และ สิราช (DeWitt, D., Alias, A., &   Siraj, S., 2015) ที่ศึกษาการเรียนรูแบบรวมมือของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยใช 

padlet ในการอภิปรายโตตอบ พบวา นักศึกษา มีความพึงพอใจในการใช padlet อยูในระดับมาก นักศึกษา ไดเรียนรู 

แนวคิดใหมจากโพสตอ่ืนๆ บน Padlet และไดเรียนรูผานการเรียนรูการทํางานรวมกัน 

สวนความพึงพอใจที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ไดแก ความพรอมของอุปกรณในการเขาถึง Padlet ( X =3.40, S.D.= 

0.66) และ ระยะเวลาของการนํา Padlet มาสนับสนุนในการเรียนการสอนมีความเหมาะสม ( X =3.30, S.D.=0.70)  ซ่ึงเปน

ขอจํากัดในการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเก่ียวของ คือ ไมสามารถควบคุมการสงสัญญาณ

อินเตอรเน็ตใหเสถียรได และขณะจัดการเรียนการสอน จํานวนของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยใชสัญญาณอินเตอรเน็ต ทําให

สัญญาณไมเสถียร สวนความพึงพอใจของระยะเวลาในการนํา padlet เขามาใชในการเรียนการสอน มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ

นอยที่สุด อาจเน่ืองมาจาก ระยะเวลาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนส้ันเกินไปเม่ือเทียบกับการใชเวลาในการใช

อุปกรณมือถือผานสัญญาณอินเตอรเน็ตที่ไมเสถียร ซ่ึงตองใชเวลามากขึ้นกวาเดิม  

 

8. ขอเสนอแนะ  
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  ควรมีการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเหมาะสมตอการ

ใชเว็บเครือขาย padlet สงเสริมหรือสนับสนุนสําหรับการสอน โดยเนนเรื่องของการระดมความคิด การแบงปน และการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น ซ่ึงจะทําใหนักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียน รวมไปถึงทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนที่สูงขึ้น 
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การสังเคราะหชุดความรูชุมชนเพื่อพฒันาสุขภาวะภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: 

กรณศีึกษาจังหวัดราชบรุ ี

A Synthesis of Community Knowledge Set for Health Improvement Based on 

Sufficiency Economic Philosophy: A case study at Ratchaburi Province  
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บทคัดยอ  

 

ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกไดเผชิญกับการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังที่รุนแรงสูงมากขึ้น พบวาผูปวยดวยโรค

ความดันโลหิตสูงมีอัตราความชุกมากที่สุด รองลงมาคือโรคเบาหวานและโรคหัวใจขาดเลือด และพบวา จังหวัดราชบุรีที่อยูใน

ประเทศภาคกลางตอนลางมีอัตราปวยอยูในอันดับแรก ๆ ของประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซ่ึงเปนแนวคิดที่อยูบนรากฐานของบริบทและวัฒนธรรมไทย ที่ใชหลักสายกลาง ความไมประมาท 

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน ตลอดจนใชความรูและคณุธรรม ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกสถานการณรวมถึงการพัฒนาสุขภาวะ

ของประชาชน แตอยางไรก็ตามการศึกษาวิจัยที่นําแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการสรางเสริมสุขภาพชุมชน

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปองกันและสรางเสริมสุขภาพในโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานยังคงมีนอยมากและยังไม

ชัดเจนในผลการศึกษา  

วัตถุประสงค:  

1. เพื่อถอดบทเรียนเก่ียวกับกระบวนการและปจจัยความสําเร็จในการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

2. เพื่อสังเคราะหชุดความรูในการพัฒนาสุขภาวะของผูปวยเรื้อรังในชุมชนภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

วิธีการศึกษา: คัดเลือกหมูบานที่ไดรับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ระดับ “ม่ังมีศรีสุข” จากกระทรวงมหาดไทย 

ป พ.ศ. 2556 จํานวน 1 หมูบาน จากจังหวัดราชบุรี เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 4 กลุม จํานวน 32 คนไดแก กลุมผูนําซ่ึง

ประกอบดวยผูใหญบาน กรรมการหมูบานและผูนํากลุมในชุมชน จํานวน 12 คน กลุมเจาหนาที่ประกอบดวยบุคลากรสุขภาพ

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และพัฒนากร จํานวน 4 คน กลุมผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

จํานวน 8 คน และกลุมประชาชน จํานวน 8 คน โดยใชการสนทนากลุมและการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะห

เชิงเน้ือหา  

ผลการศึกษา: พบวากระบวนการและปจจัยความสําเร็จในพัฒนาสุขภาวะชุมชนภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประกอบดวย บทบาทผูนําชุมชน ประชาชน เจาหนาที่รพ.สต. พัฒนากร ความเขมแข็งหรือพลังอํานาจของชุมชน การใชกลวิธี

เพื่อสรางการมีสวนรวมและเสริมพลัง สําหรับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในผูปวยโรคเรื้อรังน้ันประกอบดวย

หลักความพอประมาณ คือกินและออกกําลังกายใหเหมาะสมกับโรค หลักของความมีเหตุผล คือ กินตามความจําเปนเทาที่
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รางกายตองการและไมขัดกับโรค ดูแลตนเองตามแผนการรักษาและคําแนะนําของบุคลากรสุขภาพ ใชสมุนไพรที่มีในพื้นที่ 

รักษาอารมณไมใหโกรธหรือเครียดดวยการน่ังสมาธิและปฏิบัติตามหลักศาสนาและในหลักการมีภูมิคุมกันคือ การออกกําลัง

กายอยางเพียงพอ รับประทานอาหารปลอดสารพิษ รูจักพอเพียง พักผอนและทํางานอยางพอดี และมีความสุขกับส่ิงที่ทําและ

มีอยู  

ขอเสนอแนะ: นําผลการวิจัยมาพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสุขภาวะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของเจาหนาที่ของรพ.สต. อสม. พัฒนากรและผูนําชุมชนใหมีความรูและทักษะ ในการดูแลตนเองของผูปวยโรคเร้ือรังและสรางเสริม

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 self-

immunity 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  
 

สถานการณของประเทศไทยและเกือบทุกประเทศทั่วโลกเผชิญกับปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังที่สามารถปองกันได            

ซ่ึงเปนปญหาสุขภาพที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนมากที่สุด  ซ่ึงสาเหตุสําคัญอันเน่ืองมาจากวิถีชีวิต ส่ิงแวดลอมและ

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  เม่ือพิจารณารายจังหวัดพบวา จังหวัดที่อยูในภาค

กลางตอนลาง เชน จังหวัดราชบุรี มีอัตราปวยอยูในอันดับตนๆ ของภาค และมีอัตราการปวยสูงกวาในระดับประเทศ คือ 

1,839.89 ตอประชากรแสนคน  ขณะที่หนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบในดานสุขภาพของประชาชนไดพยายามแกไขปญหาทั้ง

ดานเชิงรับเพื่อการรักษาอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตในโรงพยาบาลที่ตองใชงบประมาณและทรัพยากรที่สูงและดานเชิงรุกใน

ชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพปองกันซ่ึงใชเวลายาวนานอยางตอเน่ือง แตเปนส่ิงที่ยากมากในการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตซ่ึงมี

ปจจัยตางๆ มาเก่ียวของ ดังน้ันในแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 11-12 (พ.ศ. 2555-2565) และแผนยุทธศาสตรสุขภาพดี

วิถีไทย ที่เนนการพัฒนาสุขภาพภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานตอแนวคิดสุขภาพพอเพียงตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ที่ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา สรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติและสรางภูมิคุมกันที่เขมแข็งใหกับคน

ไทยและประเทศแบบบูรณาการเปนองครวม เพื่อสรางกระบวนการการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม  เพื่อการพัฒนาที่

มุงสรางวิถีชีวิตที่พอเพียงเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของคนไทยดวยการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาแบบมีสวนรวมของทุกภาค

สวนในทุกระดับทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ใหกาวไปสูระบบสุขภาพพอเพียง การสรางเสริม

สุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยการนอมนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถนํามาประยุกตใชไดอยาง

เหมาะสมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน (รุจา ภูไพบูลยและคณะ, 2555) เชน การวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการ

สงเสริมสุขภาพผูปวยเบาหวานในชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์ และคณะ (2554);  

Auemaneekul, Chandanasotthi, Rawiworrakul, Sowattanangoon, & Boonsatea (2016) ซ่ึงเปนการวิจัยเชิง

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) ผลการศึกษาพบวาคาเฉล่ียของระดับนํ้าตาล

ในเลือด (HbA1c) ลดลง หลังเขารวมโครงการในทุกตําบล ดังน้ันการประยุกตแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 

ICCC และการสนับสนุนจากสังคม ชวยทําใหผูเปนเบาหวานและกลุมเส่ียงสามารถควบคุมและลดนํ้าตาลในเลือดได และ

กระบวนการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากภาคีเครือขายของชุมชน เปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดความรวมมือในการสรางเสริม

สุขภาพเพื่อปองกันเบาหวานของชุมชนโดยภาคีเครือขาย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดมีการสงเสริมและพัฒนา 

“หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนอมนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาเปน

แนวทางปฏิบัตโิดยในป 2552 และ 2553 ไดสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ใน 3 ระดับ 

คือ พออยูพอกิน อยูดีกินดี  และม่ังมีศรีสุข เพื่อใหเปนตนแบบใน 3 ระดับ คือพออยูพอกัน อยูดีกินดี และม่ังมีศรีสุข มีหลักเกณฑ

ในการประเมินความสําเร็จผานตัวชี้วัดตาง ๆ จํานวน 23 ตัวชี้วัด ซ่ึงเนนในดานประกอบอาชีพของประชาชนที่สามารถ

พึ่งตนเองไดในชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2559)  ขณะเดียวกัน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได

กําหนดใหมีการพัฒนา “ตําบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย”  ซ่ึงหมายถึง  ตําบลที่มีกระบวนการสรางสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
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โดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกตําบลเปนหนวยงานที่ขับเคล่ือนกิจกรรมที่เนนความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทภาค

ประชาชน (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2550) และอีกทั้งสํานักงานการสรางเสริมสุขภาพ

แหงชาติ (สสส.) ก็ไดรวมสนับสนุนพัฒนาตําบลสุขภาวะในหลายพื้นที่ จากยุทธศาสตรประเทศของแผนพัฒนากลุมจังหวัด

ภูมิภาคตะวันตกพบวาจังหวัดราชบุรี มีเปาหมายดานสุขภาพ แตอาจยังขาดการพัฒนาที่ตอเน่ืองและยั่งยืน การแกปญหา        

สุขภาวะของประชาชนที่ยั่งยืนจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวม ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

การเสริมพลังอํานาจของชุมชน Laverack (2005) มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  

        การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคคือ    

1. เพื่อวิเคราะหปจจัยและกระบวนการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. เพื่อสังเคราะหชุดความรูในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 

  โครงการวิจัยน้ีดําเนินการเฉพาะในภาคกลางตอนใตของประเทศ คือ หมูบานที่ไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

ตนแบบ ในระดับ “ม่ังมีศรีสุข” ของจังหวัดราชบุร ีจากกระทรวงมหาดไทย ประจําป พ.ศ. 2556  โดยเก็บขอมูลในพื้นที่วิจัย 

ชวงระยะเวลาตั้งแต เดือนธันวาคม 2557 – เมษายน 2558 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อสังเคราะหชุดความรูเพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชน ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ครั้งน้ี ใชวิธีการศึกษาแบบสามเสา (Triangulation) คือ ใชการเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก การใช

เครื่องมือ และการใชขอมูลจากเอกสาร 

ชุมชนตัวอยาง ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑและไดรับการคัดเลือกของจังหวัดราชบุรี คือ หมูบานหนองนํ้าใส หมู 14 

ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี   

ประชากรแบงเปน 4  กลุมคือ 

 1. กลุมผูนําชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ผูนํากลุม/ชมรม พระสงฆ   

 2. กลุมนักวิชาการและเจาหนาที่ที่เก่ียวของ ไดแก ผูอํานวยการและเจาหนาที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล (รพ.สต.) เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  สาธารณสุขอําเภอ  

 3. กลุมประชาชนทั่วไป  ไดแกเด็กวัยรุน  วัยผูใหญและผูสูงอายุ 

 4. กลุมผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

 กลุมตัวอยาง 

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ โดยใชการสนทนากลุม ตามลักษณะที่คลายคลึงกัน  ใชวิธีกําหนดจํานวน

ตัวอยางในแตละกลุม ระหวาง 6 -12 คน คํานึงถึงคุณภาพและความครบถวนของขอมูลเปนหลัก โดยกลุมตัวอยางจํานวน  3 2 คน 

ไดรับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ตามเกณฑการคัดเลือก    

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 เครื่องมือประกอบไปดวยแบบวัดพลังอํานาจในชุมชน ซ่ึงเปนการประเมินความเขมแข็ง

ของชุมชน  และแนวคําถามในการสนทนากลุมและสัมภาษณเชิงลึก โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
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1. แบบวัดพลังอํานาจในชุมชน เปนแบบวัดที่ผูวิจัยแปลและเรียบเรียงจาก Laverack (2005) โดยใชเทคนิคBack 

translation นําไปทดสอบความตรง (face validity) ในชุมชนที่มีลักษณะคลายชุมชนตัวอยาง โครงสรางของเครื่องมือ

ดังกลาวประกอบดวย 9 หมวดหรือประเด็นหลัก (domain) คือ การมีสวนรวมของชุมชน ความสามารถในการประเมินปญหา

ของชุมชน ผูนําชุมชน โครงสรางของกลุมในชุมชน การจัดการทรัพยากรในชุมชนความสัมพันธและเครือขายภายในชุมชน 

ความใสใจในปญหาของชุมชน การบริหารจัดการโครงการในชุมชน ความสัมพันธกับองคกรภายนอกชุมชน  

2. แนวคําถามในการสนทนากลุมและสัมภาษณเจาะลึก ผูวิจัยสรางแนวทางการสนทนากลุมและสัมภาษณ

เจาะลึกในกลุมตางๆ โดยใชกรอบแนวคิดในการวิจัย แลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ที่เชี่ยวชาญดานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ดานการพัฒนาชุมชนและดานการสรางเสริมสุขภาพ ตรวจสอบความเหมาะสมและความครอบคลุม 

หลังจากน้ันนําไปทดลองใชกับกลุมคนที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง  

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

เม่ือไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเรียบรอยแลว ผูวิจัยประสานงานทั้งทางวาจาและ

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

การไมมีหน้ีสิน สามารถไปทําบุญที่วัด สวดมนตน่ังสมาธิ มีเพื่อนบานและส่ิงแวดลอมที่เปนมิตรชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

ปจจัยและกระบวนการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ม่ังมีศรีสุข ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย

บทบาทของภาคีเครือขายในชุมชน คือ โครงสรางของกลุมชุมชน บทบาทของผูนําชุมชน บทบาทของประชาชน บทบาทของ

เจาหนาที่ รพ.สต. บทบาทขององคการบริหารสวนตําบล(อบต.) บทบาทของพัฒนากร บทบาทของพระสงฆ  การมีสวนรวม

ภาคีเครือขาย การประเมินปญหาชุมชน ความสนใจของชุมชน การบริหารจัดการ การเสริมพลังชุมชน และการจัดสรร

ทรัพยากรชุมชน ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 

ความเขมแข็งหรือพลังอํานาจของชุมชน (Community Empowerment)  

 จากการใชเครื่องมือวัดพลังอํานาจในชุมชน (Laverack, 2005) พบวาชุมชนตัวอยางมีความเขมแข็งในระดับสูงสุดใน

ระดับ 5 เกือบทุกดาน แตพบวาในหมวดของโครงสรางของกลุมในชุมชน การบริหารจัดการโครงการในชุมชนและ

ความสัมพันธกับองคกรภายนอกชุมชน มีระดับคะแนนอยูในระดับ 4 ที่นอยกวาในหมวดอ่ืนๆ 
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6. สรุปชุดความรูการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูปวยโรคเรื้อรัง คือโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรค

และปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอน โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ีคือ 

หลักความพอประมาณ กินแบบพอประมาณ คือ กินพออ่ิมเทาที่รางกายตองการ ออกกําลังกายพอประมาณ คือ มี

การทํางานที่ใชการเคล่ือนไหวรางกายอยูเสมอ เชน ทําสวน ปลูกผัก ผลไม  

หลักความมีเหตุผล กินแบบมีเหตุผล คือ กินแบบมีสติ รูคุณรูโทษ คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยปลูกผัก ผลไม 

เล้ียงสัตวกินเอง และใชสมุนไพรแทนยาฆาแมลง ปรุงอาหาร กินผักและปลา กินอาหารสมุนไพร เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับ

โรค ดูแลตนเองตามคําแนะนําของบุคลากรสุขภาพ เขารวมกิจกรรมของ รพ.สต. และใชสมุนไพรเปนอาหารและยา รักษาอารมณ 

คลายเครียดดวยการน่ังสมาธิและปฏิบัติตามศาสนา 

หลักการมีภูมิคุมกัน ผูปวยปฏิบัติตนเพื่อปองกันไมใหเจ็บปวยรุนแรงหรือมีโรคแทรกซอน ออกกําลังกายอยางเพียงพอ 

กินอาหารปลอดสารพิษ รูจักพอเพียง ไมดิ้นรน ทําใหมีอารมณด ีสุขภาพจิตดี พักผอนอยางเพียงพอ ทํางานแตพอดี ไมหักโหม

จนเกินไป ทําบุญ น่ังสมาธิ และปลูกผัก ปลูกตนไม เพื่อคลายเครียด ลดความดันโลหิต จิตใจสงบ ไมฟุงซาน สูดอากาศบริสุทธ์ิ 

ออกกําลังกาย และทําสวน ปลูกผัก กินรอน ชอนกลาง ลางมือ รักษาสุขอนามัย มีความสุขกับส่ิงที่ทําและมีอยู ภูมิใจที่ไดเห็น

ผลงานที่ทําเองเชน การปลูกผัก ทําสวน มีความสุขกับการแบงปนผักผลไม มีความสุขกับการทํางานอยูบานไมตองไปทํางานไกล 

การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในชุมชน การรักษาดวยการใชสมุนไพร ในการกิน ทา หามเลือด สวนใหญใชรวมกับ

การกินยาตามแผนปจจุบัน การรักษาดวยการนวดแผนโบราณ ซ่ึงใชในการแกอาการปวดเม่ือย เคล็ด ขัดยอก การไลหรือกําจัด

แมลงศัตรูพืชดวยสมุนไพร รวมทั้งใชวิธีการที่เปนภูมิปญญา ในการรักษาสมดุลของธรรมชาต ิ

 

 

 

 

 

  

 

 

ผูนําการเปลี่ยนแปลง 

การมีสวนรวมภาคีเครือขาย 

การเสริมพลังชุมชน 

ความรู 

ความพอประมาณ 

มีภูมคิุมกัน ความมีเหตุผล 

คุณธรรม 

การจัดทรัพยากรชุมชน 

ภาพที่ 1 ชุมชนมั่งมศีรีสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

โครงสรางกลุมชุมชน 

การประเมินปญหาของชมุชน 

การบริหารจดัการโครงการ 

ความสนใจของชุมชน 
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7. ขอเสนอแนะจากชุมชนจากปจจัยความสําเร็จของการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
   

หากหมูบานอ่ืนๆ จะนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชซ่ึงอาจจะมีบริบทของชุมชนที่แตกตางกัน 

นอกจากชุมชนตองมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผูนําและสมาชิกในชุมชนที่มีคุณธรรม ความรูเปนพื้นฐานแลว ควรตองมีการ

ปฏิบัติของผูนําและสมาชิก เพื่อใหเกิดความสําเร็จ อยางนอย 9 องคประกอบที่สําคัญ คือ ผูนําตองเปนตัวอยางที่ดี มีคุณธรรม 

มีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ มีความรวมมือ ความสามัคคี ผูนําและผูตามตองมีความปรองดองกัน  มีการส่ือสาร

หลายชองทาง เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันทุกคน มีขั้นตอนการทํางาน การพัฒนาที่ชัดเจน มีการใหความรวมมือกับผูนํา มี

ความเสียสละเพื่อสวนรวมของทุกคนในชุมชน มีความเพียร ความตอเน่ืองในการทําอาชีพอยางไมยอทอ แตไมทําเกินตัว มี

ภูมิคุมกัน ใชหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจําวัน 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

ดานสาธารณสุข การนําแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตในการสรางเสริมสุขภาพผูปวย

เบาหวานและกลุมเส่ียงในชุมชน ควรพิจารณานํากระบวนการมีสวนรวม และนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการแกไข

ภาวะโรคเรื้อรังในชุมชน เพื่อใหแกไขปญหาไดเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ และควรมีการ

พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่สาธารณสุข ใหมีความรูเก่ียวกับแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานองคการบริหารสวนตําบล ควรนําองคความรูที่ไดไปผลักดันเปนนโยบายเพื่อขับเคล่ือนใหเกิดหมูบานม่ังมี ศรีสุข 

เพิ่มขึ้น ควรนําโครงการที่ไดจากการมีสวนรวมของชุมชนดานสุขภาพ เสนอเขากับแผนกองทุนสุขภาพตําบลทุกตําบล  

 

8. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 

1. การวิจัยประเมินผลแบบเสริมพลังเพื่อการประเมินติดตามโครงการของชุมชนตางๆ ตามหลักแนวคิดของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินสุขภาพประชาชนในชุมชนตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
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การเปรียบเทียบระดับความตระหนกัรูในการเลี้ยงลกูดวยนมแมระหวางกอนและหลังการให

ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลกูดวยนมแมแกหญิงตั้งครรภ ณ โรงพยาบาลแหงหนึ่งใน จ.นครปฐม 

Comparison of Level of Breastfeeding Awareness between Pre and Post- 

Breastfeeding Education in Pregnant Women at a Hospital  

in Nakhon Pathom Province 
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการตระหนักรูในเรื่องการเล้ียงลูกดวยนมแมของหญิงตั้งครรภ

กอนและหลังการใหความรูเรื่องการเล้ียงลูกดวยนมแม เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ทดสอบความเชื่อม่ันเครื่องมือดวยสัมประสิทธิ

แอลฟา ครอนบารคได 0.8 เก็บขอมูลจากหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ ณ คลินิกฝากครรภ โรงพยาบาลแหงหน่ึงในจังหวัด

นครปฐม จํานวน 34 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t-test กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาสรุปไดวา 

ความรูในการเล้ียงลูกดวยนมแมคาเฉล่ียกอนใหความรูอยูในระดับปานกลางและคาเฉล่ียหลังใหความรูอยูในระดับมาก วิธีการ

เล้ียงลูกดวยนมแมของหญิงตั้งครรภคาเฉล่ียกอนใหความรูอยูในระดับปานกลางและคาเฉล่ียหลังใหความรู ในระดับมาก            

การตระหนักรูในการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือนของหญิงตั้งครรภคาเฉล่ียกอนใหความรูอยูในระดับนอยและ

คาเฉล่ียหลังใหความรูอยูในระดับปานกลาง ดังน้ันควรมีการวางแผนเสริมสรางความรูความเขาใจเพื่อใหมีการปรับเปล่ียน

ทัศนคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกดวยนมแมเชน การจัดทําส่ือหรือเอกสารเก่ียวกับประโยชนของนมแม 

 

คําสําคัญ: เล้ียงลูกดวยนมแม  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  

 

แมวาในปจจุบันน้ีมีการรณรงคในเรื่องการเล้ียงลูกดวยนมแมเริ่มมีมากขึ้น แมและสมาชิกในครอบครัวตางก็เห็นดวย

กับการเล้ียงลูกดวยนมแม แตถึงอยางน้ันองคการณอนามัยโลกสงเสริมใหเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว ตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 

6 เดือน และใหนมแมตอเน่ืองรวมกับอาหารเสริมตามวัยจนลูกอายุครบ 2 ป สถานการณการเล้ียงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียว

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 เด็กอํายุต่ํากวํ่า 6 เดือนในภําคเหนือกินนมแมอยางเดียวในสัดสวนที่สูง

กวาภาคอ่ืน เด็กในประเทศไทยรอยละ 15.6 กินนมแม ตอเน่ืองเปนระยะเวลา 2 ป (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559: 29) แตยัง

ไมบรรลุเปาหมายอัตราการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวในทารกอายุนอยกวา 6 เดือนของกรมอนามัย ในป 2556 ไมนอยกวา

รอยละ 50 องคการอนามัยโลกกําหนดไวที่รอยละ 35 ป (มูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย, 2558) 

นํ้านมแมเปนอาหารจากธรรมชาติที่ดทีี่สุดสําหรับทารก ประกอบดวยสารอาหารและพลังงานที่มีคุณภาพ เหมาะสม

สําหรับการเจริญเติบโตของทารกชวยสงเสริมพัฒนาการ ลดความเส่ียงตอการติดเชื้อและการเกิดโรคไมติดตอในทารกและเด็ก 

อีกทั้งยังชวยลดอัตราเส่ียงตอการ เกิดโรคตางๆ ของแม เชน มะเร็งเตานม มะเร็งรังไข และโรคกระดูกพรุน เปนตน นอกจากน้ี

ยังสงเสริมความผูกพันระหวางแมและทารก อันจะเปนพื้นฐานสรางความแข็งแรงของสายสัมพันธในครอบครัวองคการอนามัยโลก 

(WHO) และองคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาต ิ(UNICEF) จึงไดแนะนําวาควรใหทารกกินนมแมอยางเดียว เปนระยะเวลา 

6 เดือน และใหนมแมตอเน่ืองรวมกับอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปหรือนานกวาน้ัน จากการรณรงคและสงเสริมการเล้ียงลูกดวย

นมแม อยางจริงจังในชวงหลายปที่ผานมา ทําใหอัตราการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่ม

สูงขึ้น โดยจากรายงานประจําปของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพบวาอัตราการเล้ียงลูกดวยนมแม

อยางเดียว 6 เดือน ในป พ.ศ. 2556 เทากับรอยละ 58.86 และจากการสํารวจอัตราการเล้ียงลูกดวยนมแม ของประเทศไทย

โดยองคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติป พ.ศ. 2555 กลับพบวาอัตราการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนของประเทศ

ไทยมีเพียงรอยละ 12.3 

 จะเห็นไดวาในปจจุบันแมมีการเล้ียงลูกดวยนมแมลดลง โดยจะใหทารกดื่มนมผสมแทนเน่ืองจากมีปญหาในการให

นมบุตรโดยมีอุปสรรคในการเล้ียงลูกดวยนมแม เชน การโฆษณานมผง มีการหลอกลอโนมนาวใจผูซ้ือวามีสูตรผสมของ

สารอาหารที่ครบถวนตามที่ทารกตองการ การที่ไมสามารถลาคลอดไดนานพอ โดยปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายในหญิงหลัง

คลอดสามารถลาคลอดได 3 เดือน ทําใหแมตองรีบมาทํางาน ทําใหเล้ียงลูกดวยนมแมไดไมถึง 6 เดือน สถานที่ทํางานไม

สนับสนุนกับการเล้ียงลูกดวยนมแม โดยในสถานที่ทํางานตางๆ เชน โรงงาน บริษัท ไมมีการจัดสถานที่สําหรับหญิงใหนมบุตร มี

นายจางกดดันทําใหแมไมสามารถปมนมในเวลาทํางานได ทัศนคติและภาพลักษณ แมสวนมากคิดวาการใหนมบุตรจะทําใหเตา

นมหยอน รูปรางไมสวย และมีแนวคิดวาการเล้ียงลูกดวยนมผสมเปนเรื่องปกติ ทําใหมีการเล้ียงลูกดวยนมแมที่ลดลง 

 ดังน้ันการศึกษาการเล้ียงลูกดวยนมแม เปนการสํารวจเพื่อสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมของหญิงตั้งครรภใน

โรงพยาบาลแหงหน่ึงในจังหวัดนครปฐมที่ตองเล้ียงลูกเปนเวลาอยางนอย 6 เดือน โดยจะตองถามถึงปจจัยของตางๆ เชน อาชีพ 

ฐานะ เศรษฐกิจ ระดับการศึกษา ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติในการเล้ียงลูกดวยนมแมของแมหลังคลอด เพื่อประเมิน

ความรูและความสามารถ และเขาไปสงเสริมใหความรูกับแมหลังคลอด เพื่อใหมีการตระหนักรูและเห็นคุณคาของการเล้ียงลูก

ดวยนมแม 
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2. วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย  

 

เพื่อเปรียบเทียบระดับการตระหนักรูในเรื่องการเล้ียงลูกดวยนมแมของหญิงตั้งครรภกอนและหลังการใหความรูเรื่อง

การเล้ียงลูกดวยนมแม 

 

3. วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย  
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยวัดกอนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest Control Group)  

 

4. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  

ประชากรที่ศึกษาเปนหญิงตั้งครรภ ไมจํากัดอายุครรภ และจํานวนครั้งของการตั้งครรภที่มาฝากครรภ ณ คลินิกฝาก

ครรภในโรงพยาบาลแหงหน่ึง จังหวัดนครปฐม  ในป พ.ศ. 2559 จํานวน 34 คน 

กลุมตัวอยางเลือกโดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง  (Purposive Simple) โดยเลือกมาจากหญิงตั้งครรภทุกคนที่มาฝาก

ครรภ ณ คลินิกฝากครรภ ในโรงพยาบาลแหงหน่ึงในจังหวัดนครปฐม ระหวางวันที่ 1 กันยายน -30 ตุลาคม 2560 โดยไม

จํากัดอายุครรภและจํานวนการตั้งครรภ สามารถส่ือสารดวยภาษาไทยได จํานวน 34 คน 

 

5. เคร่ืองมือโปรแกรมการใหความรู ประกอบดวย 
 

5.1 แผนการสอน จัดทําโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร จากการทบทวนวรรณกรรมการเล้ียงลูกดวยนมแมและ

ความรูหรือการตระหนักรูในการเล้ียงลูกดวยนมแม 

5.2 ภาพพลิกใหความรูเก่ียวกับเก่ียวกับการเล้ียงลูกดวยนมแม จัดทําโดยสมาคมนมแมแหงประเทศไทย 

5.3 แผนพับเรื่องการเล้ียงลูกดวยนมแม จัดทําโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 

5.4 VDO การเล้ียงลูกดวยนมแม 

 

6. การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
   

แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ความรูในการเล้ียงลูกดวยนมแม และการตระหนักรูในเรื่องการเล้ียงลูกดวยนมแม   

ซ่ึงสรางโดยการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวของ ทดสอบความเที่ยง (Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานซ่ึง

เชี่ยวชาญดานการเล้ียงลูกดวยนมแม  นําเครื่องมือมาปรับตามขอเสนอแนะแลวนําแบบทดสอบความรูมาหาคา  KR 20 คา

ความเชื่อม่ันโดยทดสอบดวยสัมประสิทธิแอลฟา ครอนบารค (Cronbach's Alpha) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคา .80 

 

 7. การวิเคราะหขอมูล 
   

7.1  ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชคารอยละ คาคะแนนเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

7.2  การเปรียบเทียบคะแนนความตระหนักรูเก่ียวกับการเล้ียงลูกดวยนมแมกอนและหลังการการใหความรูในการ

เล้ียงลูกดวยนมแมของหญิงตั้งครรภ โดยวิธี Paired t-test  

7.3  การเปรียบเทียบคะแนนความตระหนักรูเก่ียวกับการเล้ียงลูกดวยนมแมของหญิงตั้งครรภ โดยวิธี Paired t-test 
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8. ผลการวิจัย 
 

 8.1 ขอมูลสวนตัว 

ลักษณะขอมูลสวนบุคคล วิเคราะหโดยใชสถิติรอยละ แจกแจงตามความถี่ โดยกลุมตัวอยางของหญิงตั้งครรภ       

ที่สํารวจจํานวน 34 คน พบลักษณะขอมูลตามตารางดังน้ี    
 

     ตารางที่ 1 ลักษณะของขอมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภที่มารับการตรวจครรภ      

                                       (n=34)     

ขอมูลสวนตัว รอยละ 

อายุ                นอยกวา 15  ป 5.9 

                     15- 24 44.1 

                      25 -34 35.3 

                      มากกวา 34 14.7 

การศึกษา         ประถมศึกษา 12.5 

                      มัธยมศึกษา 46.9 

                      ปวช./ปวส. 12.5 

                      ปริญญาตรีขึ้นไป 28.1 

อาชีพ              ขาราชการ 6.2 

                     รัฐวิสาหกิจ  9.4 

                     เกษตรกร 3.1 

                     คาขาย 9.4 

                     แมบาน 28.1 

                      รับจาง 40.7 

                     นักเรียน/นักศึกษา 3.1 

รายได              เพียงพอ 65.6 

                       ไมเพียงพอ 34.4 

จํานวนครรภ      ครรภแรก 46.9 

                       ครรภที่ 2 37.5 

                      ครรภที่ 3 15.6 

อายุครรภ           อายุครรภ  4  เดือน 3.1 

                       อายุครรภ  6-7 เดือน 71.9 

                       อายุครรภ  8-9 เดือน 25 

ประสบการณการเล้ียงลูกดวยนมแม  

                        ไมเคย 53.1 

                        3 เดือน 3.1 

                        6 เดือน 25 

                        6 เดือนถึง 1 ป 9.4 

                        มากกวา 1  ป 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 และระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ 28.1 ขอมูลเก่ียวกับอาชีพพบวา  

หญิงตั้งครรภสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 40.6 รองลงมาเปนแมบานรอยละ 28.1 รัฐวิสาหกิจและคาขาย รอยละ 

9.4 เปนขาราชการรอยละ 6.2 และประกอบอาชีพเกษตรกรและนักเรียน/นักศึกษานอยที่สุดรอยละ 3.1 มีการสํารวจรายไดวา

เพียงพอตอการใชจายใน 1 เดือน พบวา เพียงพอ รอยละ 65.6 ไมเพียงพอ รอยละ34.4 การสํารวจประสบการณในการ

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 และขอมูลเก่ียวกับประสบการณการเคยเล้ียงลุกดวยนมแมนานก่ีเดือนพบวา ไมเคยเลย รอยละ 

53.1 เคยเล้ียงนมแม 3 เดือน รอยละ 3.1 เคยเล้ียงนมแม 6 เดือน รอยละ 25 เคยเล้ียงนมแม 6-12 เดือน รอยละ 9.4 และ

เคยเล้ียงนมแมมากกวา 1 ป รอยละ 9.4 

 

ตารางที่  2 เปรียบเทียบความรูในการเล้ียงลูกดวยนมแมของหญิงตั้งครรภ กอนและหลังไดรับโปรแกรมใหความรูเร่ือง

การตระหนักในการเล้ียงลูกดวยนมแม                               

                                (n=34) 

ความรูในการเล้ียงลูกดวยนมแม 
กอนทดลอง 

Mean (SD) 

หลังทดลอง 

Mean (SD) 
t* Sig 

ความรูในการเล้ียงลูกดวยนมแม

ของหญิงตั้งครรภ 

2.26  (1.18) 3.22 (1.43) 5.09 0.000 

  *p < .001  

เกณฑในการวิเคราะหและแปลขอมูล จากตารางที่ 2-3  ดังนี ้

   3.51 – 4.00 หมายถึง    ระดับความรูและวิธีในการเล้ียงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับมากที่สุด 

  2.51 – 3.50 หมายถึง    ระดับความรูและวิธีในการเล้ียงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับมาก 

   1.51 – 2.50 หมายถึง     ระดับความรูและวิธีในการเล้ียงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับปานกลาง 

  0.00 – 1.50 หมายถึง   ระดับความรูและวิธีในการเล้ียงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับนอย 

 

8.2 ความรูในการเล้ียงลูกดวยนมแม (จากตารางที่ 2) 

คาเฉล่ียกอนใหความรู = 2.26  แปลผล ระดับความรูในการเล้ียงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ียหลังใหความรู = 3.22   แปลผล ระดับความรูในการเล้ียงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแมของหญิงตั้งครรภ กอนและหลังไดรับโปรแกรมใหความรูเร่ืองการ

ตระหนักในการเล้ียงลูกดวยนมแม                                                                                                                                       

                                                                                                                  (n=34) 

วิธีการเล้ียงลูกดวยนมแม 
กอนทดลอง 

Mean (SD) 

หลังทดลอง 

Mean (SD) 
t* Sig 

วิธีการเล้ียงลูกดวยนมแม

ของหญิงตั้งครรภ 

2.36  (1.95) 3.28 (2.02) 5.79 0.000 

               *p < .001 
 

8.3 วิธีการเล้ียงลูกดวยนมแม (จากตารางที่ 3) 

คาเฉล่ียกอนใหความรู = 2.36  แปลผล ความรูวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ียหลังใหความรู = 3.28  แปลผล ความรูวิธีในการเล้ียงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับมาก 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการตระหนักรูในการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือนของหญิงตั้งครรภ กอนและหลัง

ไดรับโปรแกรมใหความรูเร่ืองการตระหนักในการเล้ียงลูกดวยนมแม 

การตระหนักรูในการเล้ียงลูกดวย

นมแม 

กอนทดลอง 

Mean (SD) 

หลังทดลอง 

Mean  (SD) 

t* Sig 

การตระหนักรูในการเล้ียงลูกดวยนม

แมอยางเดยีวนาน 6 เดือน 
1.32 (0.58) 1.58 (0.75) 1.72 0.002 

              *p < .01 

 

8.4 การตระหนักรูในการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือนของหญิงตั้งครรภ (ตารางที่ 4) 

จากตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหเปนดังตอไปน้ี 

คาเฉล่ียกอนใหความรู = 1.32 แปลผลระดับการตระหนักรูในการเล้ียงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับนอย 

คาเฉล่ียหลังใหความรู =1.58 แปลผลระดับการตระหนักในการเล้ียงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนอยูในระดับปานกลาง 

การตระหนักรูไดแก ความเปนไปไดมากนอย ในเรื่องความตั้งใจของหญิงตั้งครรภที่จะเล้ียงลูกดวยนมแมนาม 6 เดือน 

แมวาจะมีบุคคลคัดคาน เม่ือเล้ียงลูกดวยนมแมสําเร็จเกิน 6 เดือนจะทําใหเกิดความภาคภูมิใจ การเล้ียงลูกดวยนมแมยอมมี

อุปสรรคตางๆ หญิงตั้งครรภจะมีความพยายามที่จะฟนฝาไปใหได โดยมีบุคคลในครอบครัว และเพื่อนบานคอยสนับสนุน เพื่อ

สุขภาพที่ดีของลูก รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางแมลูกเพื่อใหลูกเติบโตเปนเด็กที่มีคุณภาพ 

 

9. สรุปผลการวิจัยและอภิปราย 
 

9.1  หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภที่คลินิกฝากครรภมีความรูในการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน กอนให

ความรูมีระดับความรูอยูในระดับปานกลาง หลังใหความรูมีระดับความรูอยูในระดับมาก ผูวิจัยไดสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนม

แมอยางเดียวนาน 6 เดือน โดยใหความรูขอมูล คําแนะนํา ประโยชนของนมแมที่มีตอแมและบุตร และเลาถึงแมที่เล้ียงลูกดวย

นมแมนาน 2 ป ทําใหแมเกิดความตระหนัก ศรัทธา และเห็นประโยชนของนมแมตอสุขภาพแม ทารก และสถานะครอบครัว 

เม่ือเล็งเห็นวาการเล้ียงลูกดวยนมแมเปนส่ิงที่ดี จึงเกิดความเชื่อม่ันวาตนเองไดปฏิบัติในส่ิงที่ถูกตองเหมาะสม แมจึงมีความ

ตระหนักและตั้งใจในการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน ดังน้ันแมที่มีความรูเรื่องความรูเรื่องประโยชนในการเล้ียง
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ลูกดวยนมแมอยูในระดับมากจะมีการตั้งใจเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือนสูงกวาแมที่มีความรูเรื่องประโยชนของ

นมแมนอย (จิรา ขอบคุณ ภัทรภร สฤษชสมบัติ และนฤมล ซุริรัง, 2553; ธาวิณี ชาญชัชวาลและคณะ, 2552; วรรณวิมล 

วิเชียรฉาย ทิพวรรณ ล้ิมประไพพงษและจันทรมาศ (เสาวรส, 2549; อาภา วังคํา นิตยา ไทยาภิรมณ และอุษณีย จินตะเวช, 

2554) เชนเดียวกับผลการศึกษาครั้งน้ีซ่ึงพบวาหลังใหความรูในเรื่องการเล้ียงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือนสูงกวากอนให

โปรแกรมความรู 

9.2  วิธีการเล้ียงลูกดวยนมแม หญิงตั้งครรภในโรงพยาบาลแหงหน่ีง ในจังหวัดนครปฐม ทราบถึงวิธีการเล้ียงลูกดวย

นมแม ซ่ึงไดแก การเล้ียงลูกดวยนมแม การเตรียมตัวในการเล้ียงลูกดวยนมแม ประโยชนในการเล้ียงลูกดวยนมแม ทาในการ

อุมลูกเพื่อใหนม เทคนิค 3 ดูด วิธีการเก็บนํ้านม และระยะเวลาในการเก็บนํ้านม กอนการใหความรูวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแม 

หญิงตั้งครรภมีความรูเก่ียวกับวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแมอยูในระดับปานกลาง และหลังจากการใหความรูวิธีการเล้ียงลูกดวยนม

แม หญิงตั้งครรภมีความรูเก่ียวกับวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแมอยูในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากหญิงตั้งครรภมีประสบการณใน

การรวมกิจกรรมการใหความรูเก่ียวกับการเล้ียงลูกดวยนมแมในชวงเวลาระหวางที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาล ทําใหแมมี

ความรูความเขาใจเรื่องวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแมและประโยชนของนมแมที่เพิ่มขึ้น และสงผลใหการเล้ียงลูกดวยนมแมมีโอกาส

ประสบความสําเร็จในการเล้ียงลูกดวยนมแมมากขึ้น (ดัรมีซี สา และอุสนา ดอเลาะ, 2557) 

9.3  การตระหนักรูในการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน จากการศึกษาลักษณะกลุมตัวอยางพบวาหญิง

ตั้งครรภในดานของการตระหนักรูการเล้ียงลูกดวยนมแม พบวากอนการใหความรูน้ันมีการตระหนักรูในระดับนอย แมสวนมาก

มีความตั้งใจที่จะเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน หากเล้ียงดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือนไดสําเร็จจะมีความ

ภาคภูมิใจ บุคคลในครอบครัวสนับสนุนใหเล้ียงลูกดวยนมแมจะสามารถทําใหแมเล้ียงลูกดวยนมแมไดนานขึ้นและยังเปนผลดี

ตอสุขภาพของลูก ทั้งยังเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางแมละลูก หลังจากการใหความรูแกแม พบวาแมมีความตระหนัก

รูอยูในระดับปานกลาง นับวามีการตระหนักรูในการเล้ียงลูกดวยนมแมมากขึ้น นาจะทําใหการเล้ียงลูกดวยนมแมประสบ

ผลสําเร็จ (จันทรัสม สมศรี, 2557) ถาชวงหลังคลอดมีการใหความรูและใหการชวยเหลือแมในการเล้ียงลูกดวยนมแมอยาง

ตอเน่ือง แมในเวลาที่มีอุปสรรคและปญหาตางๆ ในการใหนมแม แมจะตระหนักและตัดสินใจเล้ียงลูกดวยนมแมใหประสบ

ความสําเร็จตอไป (นรีลักษณ สุวรรณโนบล, จินตนา วัชรสินธุ และวรรณี เดียวอิศเรศ, 2558: 207) 

 

10. ขอเสนอแนะ 
 

10.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

10.1.1  ผลการวิจัย พบวา มีหญิงตั้งครรภที่ตั้งใจจะเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน ดังน้ันควรมีการให

ความรูเก่ียวกับการเล้ียงลูกดวยนมแมแกหญิงตั้งครรภ ครอบครัวอยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อสงเสริมใหหญิงตั้งครรภมี

แนวทางในการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวนานมากกวา 6 เดือนและประสบผลสําเร็จในการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว

นาน 6 เดือนตอไป 

10.1.2  ผลการวิจัยในเรื่องการเปรียบเทียบกอนและหลังการใหความรูเก่ียวกับการตระหนักรูในการเล้ียงลูกดวยนม

แมของหญิงตั้งครรภ ณ โรงพยาบาลแหงหน่ึงในจังหวัดนครปฐมพบวา มีการตระหนักรูในการเล้ียงลูกดวยนมแมมากขึ้นกวา

กอนใหความรู ดังน้ันควรมีการวางแผนเสริมสรางความรู ความเขาใจเพื่อใหมีการตระหนักรูเก่ียวกับการเล้ียงลูกดวยนมแมให

มากขึ้นอีก เชน การจัดทําส่ือการสอน หรือเอกสารเก่ียวกับประโยชนของนมแม การนําผูมีชื่อเสียงในสังคมที่รณรงคการใหนม

แมเขามามีสวนรวมในการใหความรูดังกลาว  

 10.1.3  นําไปใชเปนพื้นฐานในการจัดทํานโยบายใหมีการจัดอบรมใหความรูแกหญิงตั้งครรภและครอบครัว เชน 

สามี บิดา แมของหญิงตั้งครรภ ใหมีความรู ทัศนคติ ตระหนักรู และการปฏิบัติในการสงเสริมใหหญิงตั้งครรภใหสามารถเล้ียง

ลูกดวยนมแมไดอยางเหมาะสมภายหลังคลอดตอไป 
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 10.1.4  กําหนดนโยบาย ในการชวยเหลือหญิงตั้งครรภที่ตองการเล้ียงลูกดวยนมแมที่ประสบปญหาการเล้ียงลูกดวย

นมแมในครรภกอนหนาหรือมีความผิดปกติของเตานม เน่ืองจากการชวยเหลือน้ีจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทาง

สาธารณสุข เพื่อใหการชวยเหลือหญิงตั้งครรภ ตลอดจนการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง  
 

10.2  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป 

 10.2.1  การศึกษาครั้งน้ี อาจมีปจจัยอ่ืนๆที่มีผลตอความตั้งใจซ่ึงผูวิจัยยังไมไดศึกษา เชน อิทธิพลของนโยบายใน

หนวยงานที่เก่ียวกับการเล้ียงลูกดวยนมแม รวมทั้งบุคลิกภาพและสภาพจิตใจของกลุมตัวอยางดวย 

 10.2.2  ทําการวิจัยเชิงคณุภาพ โดยศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เชน บุคคลที่มีอิทธิพลตอหญิงตั้งครรภที่ตองการ

เล้ียงลูกดวยนมแม อุปสรรคของการเล้ียงลูกดวยนมแม และพฤติกรรมในการเล้ียงลูกดวยนมแม เปนตน  

 10.2.3  เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะกลุมหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ ดังน้ันจึงควรศึกษาเรื่องการ

ตระหนักรูในเรื่องการเล้ียงลูกดวยนมแมในหญิงหลังคลอดลูกดวย  
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกบัความรูในการดูแลทารกแรกเกดิของมารดา 

หลังคลอดในโรงพยาบาลนครปฐม  

Factors Related to Knowledge Neonatal Care of Postpartums  

in Nakhon Pathom Hospital 

 

ณัฐธยาน อังคประเสรฐิกุล 

 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

an.nuttaya@gmail.com  

 

บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด

ในโรงพยาบาลนครปฐม 2) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาล

นครปฐม กลุมตัวอยางคือ มารดาหลังคลอดที่เขารับการพักฟนที่ตึกสูติกรรมหลังคลอดโรงพยาบาลนครปฐม จํานวน 30 คน

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบสอบถามประกอบดวย 2 สวนผานการหาความตรงเชิงเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒ ิ

3 คน และหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยใชคาสัมประสิทธิแอลฟาตรอนบาคเทากับ .82 และใชสูตร KR20 ไดคาเทากับ .75 

สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธโดยใชสถิติไควสแควร  

ผลการวิจัยพบวา 

1.  ความรูในการดูแลทารกในภาพรวมอยูในระดับต่ํา และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ความรูที่มารดามีมากที่สุด 

คือ การดูแลทารกทั่วไปประจําวัน (รอยละ 83.33)  

2.  ระดับการศึกษาของมารดาสัมพันธตอความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 (
2
 = 23.02,  < 0.01) 

ดังน้ันพยาบาลแผนกหลังคลอดจึงควรมีการสอนสุขศึกษาแกมารดาหลังคลอดเก่ียวกับการดูแลทารกแรกเกิดทุกราย 

ถึงแมวามารดาหลังคลอดจะเปนมารดาครรภหลังก็ตาม และควรจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของ

การใหความรูแกมารดาหลังคลอดเก่ียวกับการดูแลทารกแรกเกิดทุกราย 

 

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 ดังน้ัน เด็กจึงจําเปนตองไดรับการ

ดูแลอยางดี เพื่อใหมีรางกายสมบูรณ แข็งแรง เจริญเตบิโตสมวัยมีสุขภาพจิตดี มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีสติปญญาที่เฉลียวฉลาด 

มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมและสามารถดํารงตนอยูในครอบครัวและสังคมอยางมีความสุข โดยนิตยติญา ดวงใจ (2551) 

มารดาหลังคลอดจะเล้ียงดูทารกใหมีสุขภาพแข็งแรงไดตองมีปจจัยหลายๆ ดาน ตัวอยางเชน การศึกษา รายได อายุ อาชีพ 

สัญชาติ และลําดับบุตร  

จากการศึกษาของ เคอรรี่ (Curry, 1983) ศึกษามารดาที่มีบุตรคนแรก พบวารอยละ 25 ของกลุมตัวอยางประสบ

ความยุงยากในการปรับตัวตอการเปนมารดา เน่ืองจากการขาดบุคคลที่ยึดเปนตัวแบบและประสบการณของการเปนมารดากอน 

ซ่ึงการที่มารดาจะปรับตัวตอบทบาทของตนเองไดดีหรือน้ัน ประสบการณในการเล้ียงดูทารกก็เปนปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึง 

มารดาที่ขาดประสบการณในการเล้ียงดูทารกมากอน โดยเฉพาะมารดาครรภแรกจะขาดความม่ันใจในการแสดงบทบาทการ

เปนมารดา  

จากการศึกษาของชนิกานต ชาญเดช (2557) ไดศึกษาปจจัยทํานายความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบ

ปแรก ซ่ึงอายุเปนส่ิงที่บงชี้ถึงความมีวุฒิภาวะหรือความสามารถในการรับรูแปลความหมายการตัดสินใจสงผลตอความสามารถ

ในการจัดการดูแลบุคคลที่ตองพึ่งพาโดยความสามารถ ในการดูแลตนเองของบุคคลจะคอยๆเพิ่มสูงขึ้นตามอายุและจะสูงสุด

เม่ือเขาสูวัยผูใหญและจะลดลงเม่ือเขาสูวัยชรา 

จากการศึกษาของโอเร็ม (Orem, 1991) ปจจัยระดับการศึกษา ซ่ึงเปนส่ิงที่อธิบายพื้นฐาน ดานสังคม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ระดับการศึกษาทําใหบุคคลทําใหมีพัฒนาการดานสติปญญา มีความสามารถในการเรียนรูและการปรับตัวและมี

ความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหาและแกไขปญหาหรือกระทําส่ิงตางๆอยางมีเหตุผล และพรอมที่จะแสวงหาความรู

เก่ียวกับการดูแลทารกดวยตนเอง ปจจัยดานความเพียงพอของรายไดในครอบครัวซ่ึงเปนส่ิงที่อธิบายปจจัยพื้นฐานดานสังคม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและสภาพที่อยูอาศัย ความเพียงพอของรายไดจะเปนตัวบงชี้ของสภาพเศรษฐกิจซ่ึงจะมีผลตอการ

เลือกใชบริการสุขภาพ และการดูแลบุคคลที่ตองพึ่งพา นอกจากมารดาที่ฐานะดี มีโอกาสที่จะเลือกแหลงที่อยูอาศัยที่จะสงเสริม 

ใหบุตรไดรับการปลอดภัยจากส่ิงแวดลอม (Engle, monon & sadded, 1996) 

จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนพบวา ปจจัยที่มีผลตอความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดโดย

ทําการศึกษาในโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม เน่ืองจากพบวามารดายังไมสามารถดูแลทารกแรกเกิดไดถูกตองทําให

เกิดผลเสียตอมารดาและตัวทารกเอง ซ่ึงจะเห็นไดจากสถิติการเสียชีวิตของทารก (ต่ํากวา 1 ป) เปน 6.4 ตอ 1000 การเกิดมีชีพ 

(สํานักสงเสริมสุขภาพ, 2557) ซ่ึงเปนอัตราที่คอนขางสูง โดยสาเหตุสวนหน่ึงมาจากมารดาซ่ึงเปนผูดูแลหลักไมมีความสามารถ

ในการดูแลเด็ก ทําใหเด็กไดรับการดูแลที่ไมถูกตอง โดยปจจัยที่จะทําการศึกษา ไดแก อายุ ระดับการศึกษารายได อาชีพ 

สัญชาติ และลําดับบุตร ซ่ึงปจจัยดังกลาวเปนปจจัยที่มีความสําคัญและเปนปจจัยที่มีผลตอการดูแลทารกเปนอยางมาก การศึกษา

ความรูของมารดาหลังคลอดนาจะทําใหไดขอมูลที่สามารถลดอุบัติการณของการขาดความรูการดูแลทารกหลังคลอดและชวย

สงเสริมใหทารกที่เกิดมามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณและเปนประชาชนที่มีประสิทธิภาพตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย  
 

1. เพื่อศึกษาความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาล

นครปฐม 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

3. คําถามการวิจัย 
 
 อายุของมารดา การศึกษา รายได และอาชีพ มีผลตอการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดอยางไร 

 

4. กรอบแนวคิด 

 

 

  
 
 
 

 
 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี 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) 

มารดาที่มีภาวะแทรกซอนหลังคลอด เชน มีไข เตานมอักเสบและตกเลือดหลังคลอด  

เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของ

มารดาหลังคลอดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ประกอบดวย 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ รายได การศึกษา การประกอบอาชีพ ลําดับการตั้งครรภ 

จํานวน 5 ขอ 

สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด จํานวน 20 ขอ เปนแบบสอบถาม

สอบถามแบบนามบัญญัติ (Nominal) มีความรูในเรื่องการแลทารกแรกเกิด แบบใช ไมใช จํานวน 20 ขอ เกณฑการใหคะแนนมี

ดังน้ี 

เกณฑคะแนน  ใช      = 0 คะแนน 

เกณฑคะแนน  ไมใช   = 1 คะแนน 

 

ความรูในการดูแลทารกแรกเกิด 

-   การอาบนํ้า 

-   การทําความสะอาดเส้ือผา 

-   การทําความสะอาดหลังขับถาย 

-   การเล้ียงลูกดวยนม 

ปจจัย 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- ลําดับการตั้งครรภ 

- ความเพียงพอของรายไดครอบครัว 
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การตรวจคุณภาพเคร่ืองมือของการวิจัย  

1. ความตรงของเน้ือหา (Content Validity) 

 การหาความตรงของเน้ือหาใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ประกอบดวยอาจารยพยาบาลทางดานมารดาและทารก

แรกเกิด  โดยไดคา IOC = 0.67 แลวจึงนําไปทดลองใชกับกลุมที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย  

2. การหาความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) 

 หลังจากไดรับการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามในเรื่องความตรงของเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาจาก

ผูทรงคุณวุฒิแลว ผูวิจัยไดทําการทดสอบกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับประชากรที่ตองการศึกษา ไดคาความเที่ยง

ของแบบสอบถามไดคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยคํานวนคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach Alpha Coefficient = 0.82 ถือวามี

คุณภาพที่จะสามารถนําไปใชได  

การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง 

 การศึกษาครั้งน้ีมีการพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง โดย 

1. กอนเริ่มการศึกษา นักวิจัยไดชีแจงกระบวนการการวิจัยทั้งหมด โดยผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค ประโยชนที่คาดวา

จะไดรับ ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล 

 2. การรักษาความลับของขอมูลและกลุมตัวอยาง ขอมูลทุกสวนจะนําลงบันทึกโดยปองกันโดยมิใหบุคคลภายนอน

เขาถึงขอมูลไดเพื่อปองกันความลับของกลุมตัวอยาง โดยแจงใหมารดาทราบวาการเขารวมวิจัยครั้งน้ีเปนไปตามความสมัครใจ 

มารดาสามารถปฏิเสธการเขารวมวิจัยไดโดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอการดูแลรักษาที่ทารกไดรับ และในภายหลังหากมารดา

ตองการยุติหรือยกเลิกการเขารวมวิจัย มารดาสามารถกระทําไดโดยไมตองระบุเหตุผล ผูวิจัยจะเก็บรักษาขอมูลไวเปนความลับ 

ไมมีการระบุชื่อหรือที่อยู ไมมีการนําเสนอขอมูลเปนรายบุคคลแตจะนําเสนอเปนภาพรวม มีการทําลายขอมูลเม่ือส้ินสุดการ

วิจัย เม่ือมารดาสมัครใจเขารวมการวิจัยสามารถเขารวมงานวิจัยไดเลย 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

 หลังการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางไดครบตามเปาหมายแลว นํามาตรวจสอบความสมบูรณ และความถูก

ตองของขอมูลแลวนําไปประมวนผลโดย ดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) สําหรับขอมูลทั่วไป ไดแก อายุ การศึกษา รายได 

ลําดับการตั้งครรภ โดยใชจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานอายุ การศึกษา  รายได ลําดับการตั้งครรภกับความรูในการดูแล

ทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด ใชสถิติ Chi-square 

 

6. ผลการวิจัย 
  

ผลการวิจัยครั้งน้ีนําเสนอไดเปน 3 สวน คือ 1) ขอมูลสวนบุคคล 2) ระดับความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของ

มารดาหลังคลอด 3) ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด 

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  

ความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด จากตาราง 1 พบวา ระดับความรูในการดูแลทารกแรกเกิด

ของมารดาหลังคลอดประมาณครึ่งหน่ึง (รอยละ 53.33) อยูในระดับต่ํา 

 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของมารดาหลังคลอดจําแนกตามระดับความรูในดูแลทารกแรกเกิด 

ระดับความรู คะแนน จํานวน รอยละ 

ต่ํา 0 - 11 16 53.33 

ปานกลาง 12 - 15 12 40.00 

สูง 16 - 20 2 6.67 

รวม  30 100 
 

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความรูในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด 

ผลการวิเคราะห พบวาการศึกษามีความสัมพันธกับความรูในดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (2 = 23.02,  < 0.01) แตอายุ การมีอาชีพ รายไดและลําดับการตั้งครรภไมมีความสัมพันธกับความรูใน

ดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 2) 

 

ตาราง 2 ความสัมพันธระหวางอายุ การศึกษา การมีอาชีพ รายได ลําดับการตั้งครรภกับความรูในดูแลทารกแรกเกิดของ

มารดาหลังคลอด 

ตัวแปร  ความรูในดูแลทารกแรกเกิด  

 2  -value 

อายุ 3.037  .882 

การศึกษา 23.02  .002 

การมีอาชีพ  4.54  .71 

รายได 2.78  .905 

ลําดับการตั้งครรภ 2.78  .905 

 

7. การอภิปรายผลการวิจัย 
 

 1. ความรูในดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด  

   กลุมตัวอยางรอยละ 53.33 มีความรูในการดูแลทารกแรกเกิด อยูในระดับต่ํา (ตาราง 1) อาจเน่ืองจากรอยละ 60

ของกลุมตัวอยางมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และรอยละ 66.67 ของกลุมตัวอยางเปนหญิงตั้งครรภแรก 

2. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูในดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอด  

    ผลการวิเคราะห พบวาการศึกษามีความสัมพันธกับความรูในดูแลทารกแรกเกิดของมารดาหลังคลอดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (2 = 23.02,  < 0.01) ดังการศึกษาของ จิดาภา พิกุลงาม (2556) พบวาระดับการศึกษาของมารดาหลัง

คลอดสัมพันธตอความรู พฤติกรรมการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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การวิจัยครั้งน้ีมีขอจํากัด คือ ไดรับแบบสอบถามคืนไดไมครบถวน ทําใหขนาดของกลุมตัวอยางลดลงกวาความเปน

จริง แตอยางไรก็ตาม ผลการวิจัยทําใหเห็นแนวทางในการจัดการสอนสุขศึกษาแกมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลที่ม ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

8. ขอเสนอแนะ 
 

1.  พยาบาลแผนกหลังคลอดจึงควรมีการสอนสุขศึกษาแกมารดาหลังคลอดเก่ียวกับการดูแลทารกแรกเกิดทุกราย 

ถึงแมวามารดาหลังคลอดจะเปนมารดาครรภหลังก็ตาม 

2.  ควรจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการใหความรูแกมารดาหลังคลอดเก่ียวกับการ

ดูแลทารกแรกเกิดทุกราย 
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ชวยฟนคืนชีพอยางไรใหรอดชีวิต 

 How to Cardiopulmonary Resuscitation for Survivor  

 

พรทิพย  จอกกระจาย 

 

ภาควิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 porntipjokk@gmail.com 

 

บทคัดยอ  

 

ภาวะหัวใจหยุดเตนน้ันไมสามารถคาดไดวาจะเกิดขึ้นเม่ือใด ที่ไหน อยางไร หรือเกิดจากสาเหตุอะไร การชวยชีวิต         

ที่สําคัญเปนอันดับแรก จึงเปนใครก็ไดที่ประสบเหตุเปนคนแรกที่พบผูปวยภาวะหัวใจหยุดเตนน้ัน ผูปวยสวนมากที่หัวใจ         

หยุดเตนน้ันมักเกิดขึ้นภายนอกโรงพยาบาล  หากเกิดภายนอกโรงพยาบาลการโทรแจงเหตุขอความชวยเหลืออยางรวดเร็วที่

หมายเลข 1669 ถือเปนเรื่องสําคัญอันดับแรก โดยตามการแพทยฉุกเฉินแหงชาติไดจัดใหโทรแจงเหตุขอความชวยเหลือใหถือ

เปนการปฐมพยาบาลอยางหน่ึง ลําดับตอมาทําการดูแลชวยเหลือที่เกิดเหตุเบื้องตน จึงจะสามารถชวยใหผูปวยรอดชีวิตได

อยางมีประสิทธิภาพ 

การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง Cardiopulmonary resuscitation (CPR)  อยางเปนขั้นตอนตามหวงโซ

การรอดชีวิตชวยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตในผูปวยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเตน โดยองคความรูที่นํามาใชเกิดจากการทบทวน

งานวิจัยที่เก่ียวของอยางเปนระบบจาก 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)  

เม่ือผูชวยเหลือมีความรู และทักษะเก่ียวกับการดูแลรักษา พยาบาล ผูปวยและผูบาดเจ็บฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเตน 

ทําใหมีความรู ความสามารถ ความม่ันใจในเขาการชวยเหลือผูบาดเจ็บและผูปวยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเตน จนสามารถ

ชวยใหผูบาดเจ็บและผูปวยฉุกเฉินเหลาน้ันใหรอดชีวิตและนําสงโรงพยาบาลไดอยางเหมาะสมเพื่อใหผูปวยสามารถกลับมามี

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 
  

ผูปวยและผูบาดเจ็บฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเตนน้ันปจจัยสําคัญไมใชเพียงการนําสงถึงโรงพยาบาลเพื่อใหแพทยทํา

การรักษาเทาน้ัน การที่โรงพยาบาลมีการรักษาที่ดี มีเครื่องมือสําหรับการรักษาที่ทันสมัยก็ตาม ก็ไมอาจยื้อชีวิตของผูเจ็บปวย

เหลาน้ันได แตยังขึ้นอยูกับผูพบเห็นเหตุการณวามีความรูสามารถประเมินผูปวยเบองตนได และรีบประสานงานขอความ

ชวยเหลือไปยังหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน ใหมาดูแลที่เกิดเหตุ เคล่ือนยายโดยรถพยาบาล เพื่อสงโรงพยาบาลที่เหมาะสม 

วัตถุประสงคของบทความวิชาการน้ีตองการนําเสนอผลการศึกษาที่สอดคลองกับ ความสําเร็จของการชวยชีวิตที่เปน

กระบวนการดูแลที่เปนระบบและมีความตอเน่ืองตามหวงโซแหงการรอดชีวิต ซ่ึงประกอบดวย 5 หวง จากการทบทวนวรรณกรรม

พบวา จากการศึกษาวิจัยพบผูปวยเกิดภาวะหัวใจหยุดเตนสวนใหญพบภายนอกโรงพยาบาลถึงรอยละ 78 (มาลี คุณคงคาพันธ, 

2558, หนา 56 ) โดยผูปวยที่ไดรับการชวยฟนคืนชีพมีโรคประจําตัวที่มีการขอความชวยเหลือมากที่สุดคือโรคหัวใจและหลอด

เลือดหัวใจ ผูปวยสวนใหญไดรับการชวยฟนคืนชีพขัน้พื้นฐานภายใน 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) สอดคลองกับงานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงการดูแลเปนระบบและมีความตอเน่ืองของ 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 ดังน้ันควรจัดทําแนวทางปฏิบัติที่ได

มาตรฐานใหพยาบาลในหองฉุกเฉินเพิ่มขึ้นและอบรมการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานใหผูดูแลผูปวยที่มีภาวะเส่ียง รวมทั้งขยาย

การอบรมไปยังหนวยกูภัย  และจากการศึกษายังพบวาคล่ืนไฟฟาหัวใจมีผลตอการรอดชีวิต (ทรงศักดิ์ พิทักษรัตนานุกูล, 

2557, หนา 20) ควรมีการสงเสริมการฟนฟูความรูและทักษะการชวยฟนคืนชีพขั้นสูงแกพยาบาลทุกคนในรูปแบบตางๆ อยาง

ตอเน่ืองเพื่อพัฒนาความรูและทักษะการชวยฟนคืนชีพของพยาบาลใหมีคุณภาพมากขึ้น (อุรา แสงเงิน , 2555, หนา1) 
  

2. เนื้อหา   
 

การชวยฟนคืนชีพ  หมายถึง การทําใหฟนคืนชีวิตจากความตายโดยการแกไขระบบไหลเวียนของโลหิตและการ

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) หวงโซการรอดชีวิตดังแสดงในรูปที ่1 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงหวงโซการรอดชีวิต (chain of survival) 

ที่มา :  http://cpr.heart.org/AHAECC/CPRAndECC/AboutCPRFirstAid/CPRFactsAndStats/UCM_475731_Out-of-hospital-Chain-of-

Survival.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. การประเมินผูปวยและเรียกขอความชวยเหลืออยางทันทวงท ี

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  ซ่ึงทีมชวยชีวิตขั้นพื้นฐานและขั้นสูงจะไปถึงทันที 

        ภายนอกโรงพยาบาล  โทรแจงระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  ในกรุงเทพมหานคร  แจงศูนยเอราวัณ  

เบอรโทรหมายเลข 1646   หรือทุกจังหวัดในประเทศไทย  แจงศูนยนเรนทรเบอรโทรหมายเลข 1669  
 

2. ทําการ CPR ทันทโีดยเนนกดหนาอก 

       คูมือ American Heart Association( AHA) สําหรับทํา CPR ยังคง  C-A-B (Circulation ,  Airway , 

Breathing) สําหรับผูปวยที่เปนผูใหญ ดวยเหตุผลที่พบวาผูที่รอดชีวิตสูงสุดพบวาเกิดจาก VF/VT ซ่ึงตองการกดหนาอกนวด

หัวใจ และการช็อกไฟฟาเร็วที่สุด ขั้นตอน C-A-B จะทําใหเริ่มการกดหนาอกไดทันที ใหบุคลากรทางการแพทยทําการกด

หนาอกและชวยหายใจในผูปวยผูใหญทุกรายที่มีภาวะหัวใจหยุดเตน ไมวาสาเหตุจะเกิดจาก Cardiac หรือ Non – Cardiac 

และควรจัดลําดับการชวยเหลือใหตรงกับสาเหตุของการที่ทําใหหัวใจหยุดเตน 

        อัตราการกดหนาอกตอการชวยหายใจ 30:2  5 รอบ 2 นาที ใหเปล่ียนหนาที่การกดหนาอกทุกๆ 2 นาที 

ถาใสทอชวยหายใจแลวใหชวยหายใจ 1 ครั้งทุก ๆ 6 วินาที ( 10 ครัง้ / นาที )โดยไมตองหยุดกดหนาอกขณะชวยหายใจ 

แนะนําการทํา CPR  ที่มีประสิทธิภาพ  5  ขอดังน้ี 

1. อัตราการกดหนาอก (Rate) อยางนอย 100 - 120  ครั้ง /นาที 

2. ความลึกของการกด (Depth) ในชวง 2 – 2.4 น้ิว 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 ตําแหนงที่กดก่ึงกลางทรวงอก  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 ที่มีขอบงช้ี 

คล่ืนไฟฟามีลักษณะเปน  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  ไดชดัเจน 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 จะลดลงเม่ือเวลาผานไป 
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 VF  จะเปล่ียนเปน  asystole ภายในเวลาไมก่ีนาทีถาไมไดรับการรักษา ซ่ึงกรณีเกิด asystole แลวโอกาสรอดชีวิต

นอยมาก 

เคร่ืองกระตุกหัวใจ (Defibrillation) หมายถึง เครื่องมือที่ใหกําเนิดไฟฟากระแสตรงและผานกระแสไฟฟาใน

ปริมาณที่ควบคุมจากขั้วไฟฟา (Paddle) อันหน่ึงผานหัวใจแลวกลับเขาสูขัว้ไฟฟาอีกอันหน่ึง เพื่อแกไขภาวะเตนผิดจังหวะของ

หัวใจ  ทําใหหัวใจกลับมาเตนเปนปกต ิ

Defibrillation  Asynchonized Shock กระตุนกลามเน้ือหัวใจทั้งหมดดวยกระแสไฟฟาปริมาณสูงแบบ 

asynchronous โดยไมคํานึงวาอยูใน cardiac cycle ใด เพื่อใหหัวใจที่กําลังเตนไมสมํ่าเสมออยูเ กิด temporary 

depolarization ทําให  electrical activity ในหัวใจทุกชนิดหยุดไปชั่วขณะ เปดโอกาสใหกลามเน้ือหัวใจสามารถรับ

สัญญาณไฟฟาจาก SA node ตามปกติไดใหม 

 

ตําแหนงในการวาง Paddle 

 

 
 

ภาพที่  4  ตําแหนงในการวาง Paddle 

ที่มา :https://www.google.co.th/search?q=Anterolateral+paddle+electrode+position 

 

กรณีที่คล่ืนไฟฟาหัวใจเปน VF/VT  

- ทํา defibrillation ทันที 1 ครั้ง และหลัง defibrillation ทําการกดหนาอกทันที นาน 2 นาที 

- defibrillation ที่ตําแหนง anterolateral โดยระยะเวลาเม่ือเกิด ventricular fibrillation จนไดรับการช็อกครั้งแรกไม

ควรเกิน 3 นาที  

- การตั้งพลังงาน    biphasic defibrillator  ใชพลังงาน      120 - 200 J        

                      monophasic defibrillatorใชพลังงาน           360  J  

4. การชวยชีวิตข้ันสูง (Advanced Cardiovascular Life Support) 

การใหยาและสารน้ํา 

         การใหยารักษาขณะทําการชวยฟนคืนชีพ ถือวามีความสําคัญเปนรองจากการรักษาอ่ืน ควรใหความสําคัญในการทํา

การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน รวมถึงการทํา defibrillator เม่ือมีขอบงชี้กอนเสมอ เม่ือใหการรักษาดังกลาวแลว จึงพิจารณา

เลือกใชยาตามสภาพผูปวยและคล่ืนไฟฟาหัวใจในขณะน้ัน การแทงเปดหลอดเลือดดํามีความจําเปนในระหวางการชวยฟนคืน

ชีพเพื่อเปนทางสําหรับใหยาและสารนํ้า ควรทําโดยเร็วเม่ือพรอมและตองไมรบกวนการชวยฟนคืนชีพ 
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        กรณีตองการเพิ่มสารนํ้าในรางกาย  ควรเลือกสารนํ้าที่เปน  isotonic crystalloid solution เชน  0.9% Normal  

saline, Lactate, Acetate Ringer ‘s solution  ไมแนะนําใหใชสารนํ้าที่มี dextrose ผสมเชน  5%D/W, 5%D/N/2, 

5%D/NSS เน่ืองจากพบวาภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) ขณะทําการชวยฟนคืนชีพ  ทําใหโอกาสที่สมองและ

ระบบประสาทจะกลับมาทํางานปกติ (neurological outcome) หลังการชวยฟนคืนชีพลดลง 
 

  ยาที่ใชบอยในการชวยฟนคืนชีพ 

Adrenaline (epinephrine) เปน catecholamine ซ่ึงออกฤทธ์ิกระตุนทั้ง α และ β adrenergic receptor ผล

ของ adrenaline ทําใหหลอดเลือดสวนปลายหดตัว systemic vascular resistance เพิ่มขึ้น ทําใหความดันเลือดเพิ่มขึ้นทั้ง 

systolic และ diastolic หัวใจเตนแรงและเร็วขึ้น ขณะเดียวกันการให adrenaline ทําใหความตองการใชออกซิเจนของ

กลามเน้ือหัวใจเพิ่มขึ้น 

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) ตัวอ่ืน  เน่ืองจากประสิทธิภาพ

การรักษาของ amiodarone ดี  สามารถใชไดทั้งหัวใจเตนผิดจังหวะชนิดที่เกิดจากหัวใจหองบน (atrial) และชนิดที่เกิดจาก

หัวใจหองลาง (ventricular  arrhythmia) และโอกาสกระตุนใหเกิด arrhythmia จาก amiodarone ต่ํากวายาอ่ืน       

ขอบงชี้ 

  Naloxone (Antidotes) 

  ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 

      เปนยาตานฤทธ์ิสารประเภท opioids โดยเปน competitive inhibitor แยงจับที่ opiate receptor แตการ จับ

ของ naloxone กับ receptor ไมมีฤทธ์ิลดอาการปวดและไมกดการหายใจที่ศูนยควบคุมการหายใจ naloxone จะแสดงฤทธ์ิ

ตอตานฤทธ์ิของสารจําพวกฝนภายใน 1-2 นาท ีหลังฉีดเขาเสนและมีฤทธ์ิอยูได 1-4 ชั่วโมง โดยมี half-life ในเลือดประมาณ 

60 นาท ี

    ขอบงช้ี 

1. แกการกดการหายใจจากการไดรับสารเสพติด หรือ opiates เกินขนาด 

2. ทดสอบเพื่อวินิจฉัยแยกโรคผูปวย coma วามีสาเหตุจากยาเสพติด หรือยาแกปวด opiates อ่ืนๆ 
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ภาพที่  5  แนวทางการใหการรักษาภาวะหัวใจหยุดเตน 

ที่มา : https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-

English.pdf 

  

5. การดูแลหลังการกูชีวิต (Post-Cardiac Arrest Care) 

มีเปาหมายเพื่อใหผูปวยที่รอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเตน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดอัตราการเสียชีวิต และความพิการ 

ที่อาจเกิดขึ้นตามมา โดยมีแนวทางในการดูแลรักษาดังน้ี 

1. ให O2 ใหนอยที่สุด เพื่อรักษาระดับ O2 sat ให >= 94% 

2. ชวยหายใจดวยอัตรา 10-12 ครั้ง /นาที  โดยใหระดับ PETCO2 อยูในชวง 35-45 mmHg 

3. รักษาภาวะความดันโลหิตต่ํา โดยให SBP >= 90 mmHg ดวยการให IV fluid หรือยา vasopressor (Dopamine, 

Adrenaline, Norepinephrine) 

4. รักษาระดับนํ้าตาลในเลือด 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

หัวใจหยุดเตนจากภาวะกลามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน        

          

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-Highlights-

English.pdf 

 

การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง Cardiopulmonary  resuscitation (CPR) อยางเปนขั้นตอนตามหวงโซ

การรอดชีวิต โดยองคความรูที่นํามาใชเกิดจากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของอยางเปนระบบ สอดคลองกับวิธีการของศาสตร

พระราชาคือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา โดยตองใชขอมูลที่มีอยูแลว และแสวงหาขอมูลเชิงประจักษ การวิเคราะหและการวิจัย การ

ทดลองใชจนไดผลจริงกอน กอนนําความรูที่ไดมาเผยแพรความรูใหประชาชนไดเรียนรูและนําไปประยุกตใช 

จากประสบการณการเรียนการสอน การบริการวิชาการเรื่องการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน แสดงใหเห็นถึง ในภาค

ประชาชน และในสถาบันการศึกษา มีความรูความเขาใจที่นําไปปฏิบัติไดมากขึ้นอยางชัดเจนโดยเฉพาะในหวงโซการรอดชีวิต

ขอที่หน่ึง และหวงโซการรอดชีวิตขอที่สองในเรื่องการประเมินผูปวยและการขอความชวยเหลือในทันทีมีความสําคัญกับการกู

ชีวิต ผูเรียนสามารถประเมินผูปวยที่ตองทําการชวยฟนคืนชีพไดอยางเขาใจ นําไปปฏิบัติไดจริง และสามารถโทรแจงขอ
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รถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูงที่เบอรโทร 1669 ไดอยางรวดเร็ว สามารถปฏิบัติชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานภายในทันที ทําใหผูปวย

กลับมามีการไหลเวียนเลือดกลับมาไดเองอีกครั้ง เม่ือรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูงมาถึงจึงดําเนินการชวยชีวิตตามหวงโซการรอด

ชีวิตขั้นตอไป  ชวยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผูปวยใหกลับมาโดยมีคุณภาพชีวิตสูงสุดตอไป   

 

3. ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชและปฏิบัติ 

- การประชาสัมพันธหมายเลขโทรศัพทแจงเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินที่เบอร 1669 ไมเสียคาใชจาย เปดบริการ 24 ชั่วโมง 

- จัดโครงการรณรงคใหความรู อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มผูชวยเหลือ ณ.จุด

เกิดเหตุใหมากขึ้นยอมทําใหผูปวยมีโอกาสรอดไดมากขึ้น 

- เพิ่มทีมที่มีประสิทธิภาพสูงในโรงพยาบาลและระบบการแพทยฉุกเฉินชวยทําใหการชวยชีวิตของผูปวยมี

ประสิทธิภาพขึ้น 

 

4. เอกสารอางอิง 
 

ทรงศักดิ์ พิทักษรัตนานุกูล. (2557). ปจจัยที่เก่ียวของตอผลของการชวยฟนคืนชีพของผูปวยที่หองฉกุเฉินโรงพยาบาลลําพูน. 

วารสารสาธารณสุขลานนา, 10 (1), 20-33. 

ธวัช ชาญชญานนท ปยวรรณ สุวรรณวงศ และศศิกานต นิมมานรัชต (2554).ผลของการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ และปจจัยที่

มีผลตอการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพในโรงพยาบาลสงขลานครินทร. สงขลานครินทรเวชสาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 29 (1), 39 – 49. 

ปริญญา คุณาวุฒิ, นลินาสน  ขุนคลาย และบวร  วิทยชํานาญกุล (บรรณาธิการ).(2558). สรปุแนวทางปฏิบัติการชวยชีวิต ป 

ค.ศ. 2015. กรุงเทพฯ: บจก.ปญญมิตรการพิมพ. 

ประเสริฐ ธนกิจจารุ (บรรณาธิการ). (2555). อายุรศาสตรราชวิถี Evidence – Based Practice in Critical Care 

Medicine.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพกรงุเทพเวชสาร.   

มาลี คุณคงคาพันธ และฐิติพันธ  จันทรพัน. (2558) . ลักษณะผูปวยภาวะหัวใจหยุดเตนหรือหยุดหายใจและปจจัยที่สัมพันธ

กับความสําเร็จของปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพในงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลแมสาย จังหวัดเชียงราย. วารสาร

การพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา, 16 (1), 53 -66.  

สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, ดุจเดือน  สีละมาด และกานดิษฏ  ประยงครัตน (บรรณาธิการ). (2553). ตําราเวชศาสตรฉุกเฉิน. 

พิมพครั้งที่ 3. สมุทรปราการ: หจก. สินทวีกิจพริ้นติงจํากัด.  

โสภณ กฤษณะรังสรรค, จริยา สันตติอนันต และรัชนี  แซล้ี  (บรรณาธิการ). (2559). คูมือการชวยชีวิตข้ันสูง สําหรับ

บุคลากรทางการแพทย. กรุงเทพฯ: บจก.ปญญมิตร การพิมพ.   

อุรา  แสงเงิน  สุพัตรา อุปนิสากร และทิพมาส ชิณวงศ. (2555). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูและทักษะในการชวยฟนคืน

ชีพของพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร. วารสารพยาบาลสงขลานครินทรเวชสาร, 32 (1),1-10. 

Guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiac care. Emergency cardiac care 

Committee and Subcommittees , American Heart Association. Part I. Introduction.JAMA 1992; 268: 

2171-83   

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

กรณศีึกษาการดูแลผูปวยที่มีภาวะหัวใจเตนผดิปกต ิ

Case Study Fascicular Ventricular Tachycardia  

 

พรทิพย  จอกกระจาย 
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บทคัดยอ  

 

กรณีสาเหตุนักรอง “โจ บอยสเกาท ”หัวใจวายเฉียบพลันเสียชีวิตเกิดจากหัวใจหองลางเตนผิดจังหวะอยางรุนแรง 

สงผลใหกลามเน้ือหดตัวและเลือดไมไปเล้ียงรางกาย กรณีศึกษาผูปวยรายน้ีไดทําการศึกษาผูปวยที่มีภาวะคุกคามตอชีวิต          

หากไมไดรับการชวยเหลืออาจเสียชีวิตได ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผูปวยรายน้ีมีภาวะหัวใจหองลางเตนผิดปกติชนิด 

Fascicular Ventricular tachycardia โดยใชกระบวนการพยาบาลตั้งแตการซักประวัติ การตรวจรางกาย อาการและ

อาการแสดง การวินิจฉัยโรค เพื่อนํามาวางแผนการพยาบาลใหไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกันภาวะแทรกซอนหรือ

อาการขางเคียงจากการรักษาพยาบาลได อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวย การตรวจ EKG 12 leads พบวาเปน 

Fascicular Ventricular tachycardia มักพบไดบอยใน Idiopathic VT ของหัวใจหองลางซาย มักจะมาดวยชีพจรเตนเร็ว

กวาปกต ิพบในผูปวยวัยรุนถึงวัยทํางาน (15 - 40 ป) ที่ไมเคยมีประวัติเปนโรคหัวใจมากอน โดยประมาณ 60 – 80 % เปนผูชาย 

สาเหตุอาจเกิดขึ้นขณะพัก หรือมีส่ิงกระตุน เชน การออกกําลังกาย ความเครียด การไดรับยา beta agonists ฯลฯ ในผูปวย

รายน้ีมีภาวะไขเปนส่ิงกระตุนที่ทําใหมีอาการชีพจรเตนเร็วกวาปกติ  

ซ่ึงผูปวยทีมีคล่ืนไฟฟาหัวใจเปนแบบ Fascicular Ventricular tachycardia การรักษาดวยยา Verapamil ผูปวย

ตอบสนองไดผลดีมาก การรักษาในชวงระยะเวลาฉุกเฉินเรงดวนดําเนินไป ไดมีการปรึกษาแพทยเโรคหัวใจเขามาดูแลใหการ

รักษาโดยใหยา Verapamil (240 ) SR 1x1 pc  สามารถกลับบานไดและมีการนัดมาตรวจโดยการใชสายสวนเพื่อจ้ีกลามเน้ือ

หัวใจที่นําไฟฟาผิดปกติ (Ablation Therapy) เพื่อทําการรักษาตอไป 

            

คําสําคัญ: กรณีศึกษา  ภาวะหัวใจเตนผิดปกต ิ 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 life-

threatening 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 คือปรากฏการณที่คล่ืนไฟฟาหรือ impulse ที่ว่ิงอยูใน Conducting tissue เกิดแยกออกไปว่ิงวน

เปนวงกลมนอกเสนทางปกติ เม่ือว่ิงวนขางนอกไปหน่ึงรอบก็เกิดไฟฟากระตุน Conducting tissue ในเสนทางปกติไดหน่ึงหน 

ทําให Conducting tissue ปกติถูกกระตุนในอัตราที่ถี่มาก กลไก Reentry น้ีเกิดขึ้นไดทุกจุดของระบบ Conducting 

system เม่ือเกิดขึ้นแลวจะมีผลใหหัวใจเตนเร็วมากแตวาสมํ่าเสมอ พบในผูปวยวัยรุนถึงวัยทํางาน (15 – 40 ป) ที่ไมเคยมี

ประวัติเปนโรคหัวใจมากอน โดยประมาณ 60 – 80 % เปนผูชาย  

วัตถุประสงคของบทความวิชาการน้ีตองการนําเสนอกรณีศึกษาที่นาสนใจ มีภาวะคล่ืนไฟฟาหัวใจที่ผิดปกติที่สงผล

ใหผูปวยเสียชีวิตได โดยผูปวยมีสุขภาพแข็งแรงดีมาตลอด มีอายุอยูในชวงวัยทํางาน มีประวัติการแพกุงเวลารับประทานแลวมี

อาการปวดทอง อาเจียน 2 วัน กอนมาโรงพยาบาล ผูปวยมีอาการไข ไอ เสมหะสีเหลือง มีอาการเหน่ือยเปนพักๆ เวลามีไขสูง 

ปฏิเสธประวัติเจ็บแนนหนาอก หรือจุกแนนล้ินป ไมมีอาการทองเสีย ถายเหลว เม่ือวานมีอาการอาเจียนมากขึ้น รับประทาน

อาหารไดนอย รับประทานยา Paracetamol และยา Tiffy วันน้ีอาการไมดีขึ้น มีไขสูง จึงมาตรวจที่โรงพยาบาล ขณะมาตรวจ

ที่แผนกอายุรกรรม พบวามี ชีพจรเตนเร็วมาก อาการใจส่ัน จึงเขาแผนกฉุกเฉินทันท ี

 

เนื้อหา  

 

ขอมูลทั่วไป 

ช่ือ ชายไทย นามสกุล ต. เพศ ชาย อายุ 27 ป เช้ือชาติ 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 อาการใจส่ัน จึงเขา

แผนกฉุกเฉินทันที 

ประวัติการเจ็บปวยในปจจุบนั 

2 วัน กอนมาโรงพยาบาล ผูปวยมีอาการไข ไอ เสมหะสีเหลือง มีอาการเหน่ือยเปนพักๆ เวลามีไขสูง ปฏิเสธประวัติ

เจ็บแนนหนาอก หรือจุกแนนล้ินป ไมมีอาการทองเสีย ถายเหลว เม่ือวานมีอาการอาเจียนมากขึ้น รับประทานอาหารไดนอย 

รับประทานยา Paracetamol และยา Tiffy วันน้ีอาการไมดีขึ้น มีไขสูง จึงมาตรวจที่โรงพยาบาล 

อาการแรกรับ 

 แรกรับที่ ER ผูปวยชายไทย อายุ 27 ป รูปรางสมสวน ตัวใหญ รูสึกตัวดี ถามตอบรูเรื่อง หายใจสมํ่าเสมอ บนมี

อาการใจส่ัน แขนขาทั้งสองมีแรงดี 
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อาการและอาการแสดงแรกรับจนถึงปจจุบนัทีศ่ึกษาผูปวย 

 Alert , good consciousness แรกรับที่ ER vital sign: T = 37.9 C RR= 20 /min PR= 206 /min BP = 

125/84 mmHg O2sat= 99% มีอาการใจส่ัน 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 มีอาการเหน่ือยเปนพักๆ เวลามีไขสูง ปฏิเสธประวัติเจ็บแนนหนาอก หรือจุกแนนล้ินป ไมมีอาการทองเสีย 

ถายเหลว เม่ือวานมีอาการอาเจียนมากขึ้น รับประทานอาหารไดนอย รับประทานยา Paracetamol และยา Tiffy วันน้ีอาการ

ไมดีขึ้น มีไขสูง จึงมาตรวจที่โรงพยาบาล ขณะมาตรวจที่แผนกอายุรกรรม พบวามี ชีพจรเตนเร็วมาก อาการใจสั่น จึงเขา

แผนกฉุกเฉินทันที 

 ผูปวยรูสึกตัวด ี ถามตอบรูเรื่อง หายใจสมํ่าเสมอ บนมีอาการใจส่ัน แขนขาทั้งสองมีแรงด ี vital sign: T = 37.9 C 

RR= 20 /min PR=206 /min BP = 125/84 mmHg O2sat= 99% E = 4 V = 5 M = 6 มีอาการใจส่ัน 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 = 5 M = 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 เปล่ียนเปน 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 อาการใจส่ันทุเลาลง 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 หลังจากเจ็บปวยครั้งน้ัน ไมเคยมีอาการ 
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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 ม้ือ รับประทานอาหารไดทุกชนิด ยกเวนกุง 

การขับถาย : ขับถายอุจจาระปกติทุกวัน อยางนอยวันละ 1 ครั้งหลังตื่นนอนตอนในเชา และขับถายปสสาวะทุกวัน อยาง

นอยวันละ 3 ครั้ง สีเหลืองใส 

การพักผอนนอนหลับ :สวนใหญจะเขานอนเวลาประมาณ 23.00 น  .และตื่นนอนเวลาประมาณ  07.00 น . นอนหลับ

ในชวงกลางคืนเฉล่ียวันละ 6-8 ชั่วโมง  

การดูแลสุขภาพ : เจ็บปวยเล็กนอยซ้ือยาจากรานขายยารับประทานเอง เจ็บปวยรุนแรงเขารักษาที่โรงพยาบาล ตามสิทธิ

ประกันสังคม 

การใชยาและสารเสพติด : ไมสูบบุหรี ่ดื่มเบียรหลังออกกําลังกายครั้งละประมาณ 3 กระปอง สัปดาหละประมาณ 3 – 4 

ครั้ง 

การออกกําลังกาย : เตะฟุตบอลกับเพื่อน สัปดาหละประมาณ 3 – 4 ครั้ง 

การเขาถึงบริการสาธารณสุข : สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

กิจกรรมทางศาสนาที่ปฏิบัติเปนประจํา: ไปทําบุญที่วัดกับมารดาเม่ือมีวันสําคัญทางศาสนา 

แบบแผนดานจติใจและอารมณ 

 สภาวะทางอารมณและพฤติกรรมทีแ่สดงออก : 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 โดยการจับกินส่ิงแปลกปลอมที่เล็ดลอดเขามา 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 ของนํ้านอกเซลล จากการซักประวัติผูปวยพบวามีอาเจียนหลายครั้งกอนมา

โรงพยาบาล และพบคา CPK มีคาสูงผิดปกติ เน่ืองจากกลามเน้ือหัวใจมีการถูกทําลาย Enzyme ซ่ึงอยูในกลามเน้ือจะถูก

ปลดปลอยออกมาในกระแสเลือด เปนผลใหระดับ CPK 271 U/L สูงขึ้นในเลือดถากลามเน้ือตายมากพอ 

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 หรือมีส่ิงกระตุน เชน การออกกําลังกาย 

ความเครียด การไดรับยา beta agonists ฯลฯ ในผูปวยรายน้ีมีภาวะไขเปนส่ิงกระตุนที่ทําใหมีอาการชีพจรเตนเร็วมาก  

Discussion   

หลักฐานเชิงประจักษ เทียบเคียงกรณีศึกษา 

พยาธิสภาพ 

Fascicular Ventricular tachycardia คือชนิดของ Idiopathic 

VT สวนมากมักไมพบความผิดปกติของโครงสรางของหัวใจ 

อาจจะมีสวนนอยหรือประมาณ 10% ที่พบความผิดปกติของ

หัวใจ สาเหตุเกิดจาก Reentry คือปรากฏการณที่คล่ืนไฟฟาหรือ 

impulse ที่ว่ิงอยูใน Conducting tissue เกิดแยกออกไปว่ิงวน

เปนวงกลมนอกเสนทางปกติ เม่ือว่ิงวนขางนอกไปหน่ึงรอบก็เกิด

ไฟฟากระตุน Conducting tissue ในเสนทางปกติไดหน่ึงหน ทํา

ให Conducting tissue ปกติถูกกระตุนในอัตราที่ถี่มาก กลไก 

Reentry น้ีเกิดขึ้นไดทุกจุดของระบบ Conducting system เม่ือ

เกิดขึ้นแลวจะมีผลใหหัวใจเตนเร็วมากแตวาสมํ่าเสมอ พบใน

ผูปวยวัยรุนถึงวัยทํางาน ( 15 – 40 ป ) ที่ไมเคยมีประวัติเปน

โรคหัวใจมากอน โดยประมาณ 60 – 80 % เปนผูชาย  

 

- ในผูปวย รายน้ีพบลักษณะภาพคล่ืนไฟฟาหัวใจเปน 

Stable VT คือ มีสัญญาณชีพคงที่ และ perfusion ไป

สวนตางๆ ของรางกายตามปกติ 

- ผูปวยรายน้ี EKG 12 leads พบ Fascicular 

Ventricular tachycardia rate 193 /min - 206 /min 

ลักษณะเปน Monomorphic VT คือ VT ที่ไมมีความ

แตกตางระหวาง QRS 2 ตัวที่อยูติดกัน 

หัวใจเตนเร็วมากแตวาจังหวะสมํ่าเสมอ 

- ผูปวยวัยทํางาน 27 ป ไมเคยมีประวัติเปนโรคหัวใจมา

กอน สุขภาพรางกายแข็งแรงดีมาตลอด การเจ็บปวยครั้ง

น้ีมีการติดเชื้อขึ้นในรางกาย มาดวยอาการไข เปน

ตัวกระตุนทําใหมีอาการ 
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หลักฐานเชิงประจักษ เทียบเคียงกรณีศึกษา 

การวินิจฉัย 

Fascicular Ventricular tachycardia สามารถวินิจฉัยไดยาก มี

ความผิดปกติที ่narrow QRS complex จากจุดกําเนิดของ 

ventricular มักวินิจฉัยแยกโรคไดผิดบอยกับ SVT กับความ

ผิดปกติของตัวนํา 

Electrocardiographic Features 

 Monomorphic ventricular tachycardia 

 QRS duration 100 – 140 ms — this is narrower 

than other forms of VT. 

 Short RS interval (onset of R to nadir of S 

wave) of 60-80 ms — the RS interval is usually 

> 100 ms in other types of VT. 

 RBBB Pattern. 

 Axis deviation depending on anatomical site of 

re-entry circuit . 

 

- ผูปวยรายน้ี EKG 12 leads พบ Fascicular 

Ventricular tachycardia rate 193 /min - 206 /min 

ลักษณะเปน Monomorphic VT คือ VT ที่ไมมีความ

แตกตางระหวาง QRS 2 ตัวที่อยูติดกัน 

หัวใจเตนเร็วมากแตวาจังหวะสมํ่าเสมอ 

-พบคา CPK มีคาสูงผิดปกติ เน่ืองจากกลามเน้ือหัวใจมี

การถูกทําลาย Enzyme ซ่ึงอยูในกลามเน้ือจะถูก

ปลดปลอยออกมาในกระแสเลือด เปนผลใหระดับ CPK 

สูงขึ้นในเลือดถากลามเน้ือตายมากพอ 

- ผูปวยรายน้ีมาดวยอาการใจส่ัน (palpitations ) โดยมี

ส่ิงกระตุนที่ทําใหมีอาการคือผูปวยพบมีไข 2 วันกอนมา 

โรงพยาบาล ผลการตรวจเลือดพบวา WBC Count สูง

กวาปกติ และNeutrophil สูงกวาปกติ แสดงถึงผูปวยมี

การติดเชื้อขึ้นในรางกาย 

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 ที่มีอาการคงที ่เพื่อแยกภาวะ SVT with aberrant 

conduction กับ Ventricular tachycardia โดยใหเตรียมเครื่อง 

defibrillator ไวพรอมสําหรับทํา defibrillation หากเกิด VF 

หลังฉีดยา adenosine ถาสถานพยาบาลน้ันๆ 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 แนะนําใหจ้ีไฟฟา 

ในการรักษา Reentry ซ่ึงการจ้ีดวยไฟฟาสามารถรักษาใหหายได 

 

- ผูปวยรายน้ี 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 

ผูปวยรายน้ีคล่ืนไฟฟาหัวใจเปนแบบ Fascicular 

Ventricular tachycardia การใหยา Adenosine จึงไม

ตอบสนอง แตตอบสนองตอ Synchronize 

cardioversion มากกวา  

-ใหยา Ceftriaxone 2 gm IV drip in 30 min เพื่อลด

การติดเชื้อในผูปวยรายน้ีซ่ึงกระตุนทําใหหัวใจเตนเร็ว  

- เม่ือแพทยโรคหัวใจเขามาดูแลใหการรักษาโดยใหยา 

Verapamil (240 ) SR 1x1 pc และนัดจ้ีกระแสไฟฟา

หัวใจวันที่ 11 ม.ค. 60 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบกรณีศึกษากับหลักฐานเชิงประจักษ  
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ขอวินิจฉัยการพยาบาล  

ปญหาที่ 1 เส่ียงตอปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจในหน่ึงนาทีลดลง (Low cardiac output) เน่ืองจาก หัวใจหองลางซายมี

การบีบตัวเร็วมาก ทําใหสูบฉีดโลหิตไมเต็มประสิทธิภาพ 

SD : - ผูปวยบนวามีอาการใจส่ัน  

OD : - EKG 12 leads พบ Fascicular Ventricular tachycardia rate 193 /min - 206 /min  

 ผล Lab คา CPK = 271 U/L มีคาสูงผิดปกต ิ

วัตถุประสงคการพยาบาล 

- เพื่อเพิ่มปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจในหน่ึงนาทีใหพอเพียงไปเล้ียงสวนตางๆ ของรางกาย 

เกณฑการประเมินผล 

- ผูปวยรูสึกตัวดี 

- ไมมีอาการใจส่ัน (palpitations) 

- สัญญาณชีพปกต ิ

- EKG 12 leads - NSR 

กิจกรรมการพยาบาล 

1. ประเมินระดับความรูสึกตัวทุก 4 ชั่วโมง โดยสังเกตอาการใจส่ัน 

2. ประเมินสัญญาณชีพ ทุก 4 ชั่วโมง  

3. ประเมินลักษณะความเย็นชื้นของผิวหนัง สีผิว และ capillary refilled 

4. ประเมิน I/O 

5. ติดตามและเฝาระวังคล่ืนไฟฟาหัวใจ (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 ผูปวยรูสึกตัวด ีไมมีอาการใจส่ัน )palpitations  (  สัญญาณชีพปกติ  

 

ปญหาที่ 2 ผูปวยมีความวิตกกังวลเน่ืองจากการเจ็บปวยของตนเอง 

ขอมูลสนับสนุน 

SD : - ผูปวยบนวามีอาการใจส่ัน 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 สาเหตุของอาการใจส่ัน และการปฏิบัติ

ตัว 

4. เปดโอกาสใหผูปวยไดซักถามคําถามที่สงสัย พูดระบายความรูสึก โดยพยาบาลรับฟงดวยความตั้งใจ 

5. เปดโอกาสใหครอบครัว ญาติ ไดเขาเยี่ยมและประคับประคองจิตใจแกผูปวย 

การประเมินผล ผูปวยรูสึกกังวลตอการรักษา อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงแผนการรักษาพยาบาล พยาธิสภาพ อาการของโรค 

สาเหตุของอาการใจส่ัน และการปฏิบัติตัว ผูปวยใหความรวมมือดี 

 

สรุปกรณีศึกษา 

ผูปวยรายน้ีเปนผูชายอายุ 27 ป พบวา EKG 12 leads เปน Fascicular Ventricular tachycardia มักจะมาดวย

ชีพจรเตนเร็วมาก ในผูปวยรายน้ีมีภาวะ Acute febrile illness เปนส่ิงกระตุนที่ทําใหมีอาการชีพจรเตนเร็วกวาปกติ การ

วินิจฉัยสามารถวินิจฉัยไดยาก มีความผิดปกติที่ narrow QRS complex จากจุดกําเนิดของ ventricular มักวินิจฉัยแยกโรค

ไดผิดบอยกับ SVT ในผูปวยรายน้ีแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน 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 ผลผูปวยรายน้ีคล่ืนไฟฟาหัวใจเปนแบบ 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

ผูปวยรายน้ีซ่ึงกระตุนทําใหหัวใจเตนเร็ว ยา Cordarone 600 mg + 5% D/W 500 ml IV drip in 24 hr เปนยาในกลุม 

Calcium channel blocker (dihydropyridine) กลไกการออกฤทธ์ิคือ ยับยั้ง calcium เขาเซลลบริเวณกลามเน้ือเรียบ

หลอดเลือดและ myocardium สงผลใหหลอดเลือดหัวใจคลายตัว เพิ่มปริมาณ oxygen มาเล้ียงหัวใจ นอกจากน้ี 

amlodipine ยังมีผลขยายหลอดเลือดสวนปลาย ลด peripheral vascular resistance และลดความดันโลหิตได ซ่ึงผูปวยที

มีคล่ืนไฟฟาหัวใจเปนแบบ Fascicular Ventricular tachycardia การรักษาดวยยา Verapamil ไดผลดีมาก เม่ือแพทย

โรคหัวใจเขามาดูแลใหการรักษาโดยให off ยา Cordarone ใหยา Verapamil (240 ) SR 1x1 pc และมีการนัดมาตรวจโดย

การใชสายสวนเพื่อจ้ีกลามเน้ือหัวใจที่นําไฟฟาผิดปกติ )Ablation Therapy) ตอไป 
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Assessment and Management of Septic Shock  
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บทคัดยอ  

 

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) เปนสาเหตุที่ทําใหผูปวยเกิดภาวะลมเหลวของอวัยวะสําคัญตาง ๆ เชน ระบบ

ไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท และระบบการแข็งตัวของเลือด เปนตน โดยเฉพาะเม่ือผูปวยมีภาวะ

ไหลเวียนโลหิตไปเล้ียงเน้ือเยื่อไมเพียงพอ (Hypoperfusion) เพราะเปนกลุมที่มีความเส่ียงตอภาวะลมเหลวของอวัยวะสําคัญ

และเสียชีวิต  หากผูปวยกลุมน้ีสามารถเขาถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพไดอยางรวดเร็ว ชวยลดโอกาสเกิดความ

รุนแรงของโรคและอันตรายตอชีวิตผูปวยได การปองกันและการประเมินผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดใหสามารถเขาถึงการ

รักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ชวยเพิ่มโอกาสในการรอดชวิีตใหกับผูปวยไดดียิ่งขึ้น พรอมทั้งควรมีการจัดการดูแลใหเกิดเปน

เปนระบบในการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด ยอมจะเกิดประโยชนสูงสุด 

การศึกษาครั้งน้ีจะเปนประโยชนในการเฝาระวังและติดตามผูปวยอยางใกลชิด เพื่อปองกันการเขาสูภาวะช็อก ซ่ึงจะ

มีผลลดภาวะแทรกซอนและการเกิดอวัยวะลมเหลวในผูปวยที่มีภาวะติดเชื้อทําใหการดูแลผูปวยมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

การศึกษาครั้งน้ีเพื่อคนหาสถานการณบางอยางที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเก่ียวกับคุณลักษณะของผูปวยที่สงสัยการติดเชื้อกอน

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 
 

ผูปวยภาวะติดเชื้อซ่ึงเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขที่พบบอย 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  
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของพบวามีปจจัยหลายปจจัย ที่เปนสาเหตุของภาวะติดเชื้อ เชน อายุ เพศ โรค

รวม เก่ียวของกับระบบภูมิคุมกันของรางกายกลาวคือ ปจจัย ดานอายุมีความเก่ียวของกับการทําหนาที่ลดลงของระบบ

ภูมิคุมกันของรางกาย สงผลทําใหมีโอกาสติดเชื้อไดงาย หรือทําใหเกิดการตอบสนองการอักเสบทั่วรางกาย และ มีการติดเชื้อ

ในกระแสเลือดที่รุนแรงกวาปกต ิกลุมตัวอยางเม่ืออายุมากขึ้น จะทําใหเม็ดเลือดขาวชนิด T cell, B cell และ Natural killer 

cell น้ันลดลง สงผลทําใหประสิทธิภาพในการ กําจัด TNF-α และการกําจัดเชื้อโรคตางๆ น้ันลดลง (ทิฏฐิ ศรีวิชัย, 2559) 

สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องผลของกิจกรรมพยาบาลมุงเปาในระยะ 6 ชั่วโมงแรกตอความรุนแรงของอวัยวะลมเหลวในผูปวย

ผูปวยที่มีกลุมอาการ Sepsis พบวากลุมตัวอยางรอยละ 60 มีอายุเฉล่ีย 62 ป (เพ็ญศรี อุนสวัสดิพงษ, 2558)  
ปจจัยเรื่องเพศ ผูปวยที่มีกลุมอาการ Sepsis พบวากลุมตัวอยางรอยละ 60 เปนเพศชาย (เพ็ญศรี อุนสวัสดิพงษ, 

2558) ผูปวยที่มีกลุมอาการ Sepsis พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 76 (พรทิพย แสงสงา, 2558) ซ่ึง

พบสองกลุมแตกตางกันในเรื่องเพศชายและเพศหญิง เพราะฉะน้ันเรื่องเพศไมมีความเฉพาะเจาะจง  
พบวางานวิจัยดานโรครวมคือ โรคที่ปรากฏรวมกับโรคที่เปนการวินิจฉัยหลัก และเปนโรคที่มีความรุนแรงของ โรค

มากพอที่จะทําใหผูปวยมีความเส่ียงตอการเสียชีวิตสูงมากขึ้น หรือมีการดําเนินการตรวจวินิจฉัย หรือรักษา เพิ่มขึ้นระหวาง

การรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งน้ัน (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   
 

การติดเช้ือ  (Sepsis)  

ภาวะที่รางกาย เรามีปฏิกิริยาตอบสนองตอการติดเชื้อหรือตอพิษของเชื้อโรค โดยทําใหเกิดการอักเสบขึ้นทั่วรางกาย 

ซ่ึงการติดเชื้อน้ี อาจเกิดขึ้นที่ตําแหนงในตําแหนงหน่ึงของรางกาย หรือการติดเชื้อทั่วรางกายก็ได 

SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) 

คือ กลุมอาการตอบสนองตอการอักเสบทั่วรางกาย โดยไมระบุสาเหตุของการติดเชื้อ กําหนดขึ้นในป ค.ศ. 1992 ซ่ึง

แพทยจะจัดวา ผูปวยมีกลุมอาการตอบสนองตอการอักเสบทั่วรางกายตอเม่ือ มีอาการเขาเกณฑดังกลาว อยางนอย 2 ขอ 

1.   อุณหภูมิกายนอยกวา 36.0 °C หรือ มากกวา 38.0 °C  

2.  อัตราการเตนของหัวใจมากกวา 90 ครั้ง/นาท ี

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% 

ดัชนีแสดงภาวะช็อค เปนคาอัตราสวนระหวางการเตนของหัวใจและระดับความดันโลหิต ในภาวะการติดเชื้อ 

รางกายจะมีการปรับตัวเพื่อปองกันอัตราที่จะเกิดขึ้น โดยมีกระบวนการอักเสบเพื่อตอบสนองตอการติดเชื้อที่มากระทบ เกิด

การขยายตัวของหลอดเลือดสวนปลายมีการรั่วซึมของสารนํ้าออกนอกหลอดเลือด สงผลตอการเปล่ียนแปลงของอัตราการเตน

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 และภาวะอ่ืนที่เก่ียวของดังน้ี 

  1. Sepsis คือ กลุมอาการที่เกิดจากการตอบสนองของระบบตางๆ ในรางกาย อันเน่ืองจากกระบวนการอักเสบ ซ่ึงมี

สาเหตุจากการติดเชื้อจุลชีพ (Systemic inflammatory response syndrome หรือ SIRS) 

 2.  Bacteremia คือ การพบเชื้อแบคทีเรียกอโรคในกระแสของผูปวย ซ่ึงวินิจฉัยโดยการเพาะแยกเชื้อแบคทีเรียไดจาก

เลือด 

 3.  Septicemia คือ ภาวะที่มีเชื้อจุลชีพ หรือพิษ (toxin) ของเชื้อน้ันๆในกระแสเลือด  

 4.  Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) คือ ภาวะตอไปน้ีอยางนอย 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 ระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular) มีความดันโลหิตในชวงซิสโตลิคนอยกวาหรือเทากับ  90 

มิลลิเมตรปรอท หรือคา mean arterial pressure นอยกวาหรือเทากับ 70 มิลลิเมตรปรอท 
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   5.2 ระบบไต (renal) มีปริมาณปสสาวะออกนอยกวา 0.5 มิลลิลิตรตอกิโลกรัมตอชั่วโมง แมวาจะใหสารนํ้าทดแทน

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 หลังจากใหสารนํ้าอยางเต็มอยางเต็มที่แลว พบวามีคา central venous pressure มากกวาหรือเทากับ 8 

mmHg 

 6.  Organ dysfunction คือภาวะทีอ่วัยวะภายในมีการทํางานผิดปกติเชน ระบบไหลเวียนโลหิตระบบไต ระบบทางเดิน

หายใจ อันเน่ืองมาจากภาวะ sepsis  

 7.  Septic shock คือภาวะ severe sepsis รวมกับมีภาวะความดันโลหิตต่ํา หลังจากที่รางกายไดรับสารนํ้าอยาง

เพียงพอแลวไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หรือมีความจําเปนตองใชยากระตุนการหดตัวของหลอดเลือด (vasopressor) เพื่อรักษา

ระดับคาความดันโลหิตในชวงซิสโตลิค ใหมากกวาหรือเทากับ 90 มิลลิเมตรปรอท 

 8.  Refractory septic shock คือภาวะ septic shock เกิดตอเน่ืองนานเกินกวา 1 ชั่วโมง และไมตอบสนองตอการให

สารนํ้าหรือยากระตุนการหดตัวของหลอดเลือด (Vasopressor) 

 9.  Multiple organ dysfunction คือ ความผิดปกติในการทํางานของอวัยวะใดอวัยวะหน่ึงหรือมากกวาหน่ึงอวัยวะ 

อันเน่ืองมาจากภาวะ sepsis และตองใชการดูแลเปนพิเศษเพื่อรักษาสมดุลในการทํางานของอวัยวะน้ันๆ 

 

สรุปพยาธิสภาพของโรค 
 

   ภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด (Septic shock) เปนผลลัพธของปฏิกิริยาที่รางกายตอบสนองตอการติด

เชื้อและเกิดการเสียสมดุลในกระบวนการทํางานของระบบตาง ๆ ของรางกายจนนําไปสูภาวะช็อค ความเปล่ียนแปลงที่สําคัญ

ไดแก ในระยะแรกปริมาตรสารนํ้าในหลอดเลือด (effective intravascular volume) จะลดลงกวาปกติ เกิดจาการที่ปริมาตร

สารนํ้าในรางกายพรองไปจริง (true hypovolemia) จากการเสียนํ้าเน่ืองจากไขสูง ดื่มนํ้าทดแทนไมได หรือมีการสูญเสียนํ้า

ไปโดยมีการอาเจียนหรืออุจจาระรวง ผูปวยบางรายมีปสสาวะออกมากทั้ง ๆ ที่รางกายขาดนํ้า เกิดจากไตสูญเสียความสามารถ

ในการเก็บนํ้า และยังมีภาวะที่ปริมาตรสารนํ้าในรางกายพรองโดยสัมพัทธ (relative hypovolemia) จากการที่มีหลอดเลือด

ดําและหลอดเลือดแดงขยาย (vasodilatation) หรือมีการ shift ของสารนํ้าออกจากระบบไหลเวียนเน่ืองจากมีการรั่วซึมไหล

ผาน (permeability) ของหลอดเลือดเพิ่มขึ้น นอกจากน้ียังมีการ shift ของสารนํ้าเขาไปภายในเซลลเน่ืองจากเซลลมี 

permeability ตอโซเดียมมากขึ้นดวย ในระยะตอมา เม่ือผูปวยไดรับสารนํ้าทดแทนในปริมาณที่เพียงพอแลว ปริมาณเลือดที่

กลับสูหัวใจจะมากขึ้น ทําใหหัวใจบีบตัวแรงขึ้นตามกลไก Frank-Starling ดังน้ันปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ (cardiac 

output) อาจจะกลับมาปกติหรืออาจเพิ่มขึ้นมากกวาปกติได 

   ในภาวะช็อคจากการติดเชื้อปริมาณเลือดที่ไปเล้ียงอวัยวะในชองทอง เชน ไต กลามเน้ือ และรวมทั้งกลามเนื้อหัวใจ

จะลดนอยลง เน่ืองจากมี redistribution ของเลือด การที่เลือดไปเล้ียงอวัยวะในชองทองนอยลงทําใหเกิดภาวะไตวายเฉียบ 

พลันได นอกจากน้ียังทําใหเยื่อบุลําไสขาดออกซิเจนและมีการตายของเน้ือเยื่อ (tissue necrosis) ตลอดจนมีการรั่วซึม 

(permeability) เพิ่มขึ้น เชื่อวาปรากฏการณดังกลาวอาจมีสวนทําใหเกิด bacterial translocation ทําใหมี endotoxin ผาน

เขาสูระบบไหลเวียนเลือดทั่วรางกายมากขึ้นความผิดปกติในระบบไหลเวียนเลือดทําใหมีแล็กเทต (lactate) ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น 

สงผลใหเกิดภาวะเลือดและเน้ือเยื่อเปนกรด (acidosis) ผูปวยที่มีระดับ lactate สูงมักมีพยากรณโรคที่ไมด ี
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อาการและอาการแสดงของผูปวย 
 

 1.  อาการแสดงทั่วไปของการติดเชื้อ เชน มีไข ซ่ึงพบในผูปวยสวนใหญ แตผูปวยบางรายอาจไมมีไขได แมจะมีการติด

เชื้อรุนแรง เชน ผูปวยที่เปนโรคไตวายเรื้อรัง ผูสูงอายุ ผูปวยโรค hypothyroidism ผูปวยที่ไดรับยา corticosteroid เปนตน 

บางครั้งผูปวยเหลาน้ีอาจมีอุณหภูมิรางกายต่ํากวาปกติแมมีการติดเชื้อรุนแรง  

 2.   อาการเฉพาะที่ ชวยใหระบุตําแหนงของการติดเชื้อ ซ ึ่งจะทําใหทราบถึงชนิดของเชื้อกอโรคได เชน ผูปวยมีอาการ

เจ็บหนาอกเวลาหายใจ ไขสูงเฉียบพลัน อาจตรวจพบนํ้าในชองเยื่อหุมปอด (Pleural effusion) และ อาจเขาสูภาวะช็อคอยาง

รวดเร็วเปนลักษณะที่บงชี้ถึงการติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae ผูปวยเบาหวานบางครั้งอาการปวดหลัง อาจเปน

อาการของการติดเชื้อที่กระดูกสันหลัง (Osteomyelitis of vertebra)  

 3.  รอยโรคที่ผิวหนัง อาจเกิดจากการกระจายของเชื้อมาที่ผิวหนังโดยตรง (septic emboli) จะพบเปนตุมหนองซ่ึงเม่ือ

นําไปยอมสีกรัมจะพบตัวเชื้อกอโรคได หรืออาจเปนผลมาจากภาวะ DIC เชน symmetrical peripheral gangrene ซ่ึงเปน

รอยโรคที่พบไดในภาวะช็อคจากการติดเชื้อ ไมใชลักษณะจําเพาะของการติดเชื้อโรค เปนตน 

 4.  อาการที่เกิดจากความลมเหลวของระบบอวัยวะตางๆ เชน Cardiovascular system คือ ภาวะความดันโลหิตตก 

อวัยวะตางๆ ไดรับเลือดและออกซิเจนไมพอเพียง ผูปวยอาจมีอาการสับสน กระวนกระวาย ซึม หมดสติ มีปสสาวะนอยลง

หรือไมปสสาวะเลย เลือดและเน้ือเยื่อตางๆ มีกรด lactic คั่ง หรือการมีสารนํ้ารั่วซึมในปอดทําใหผูปวยหายใจหอบ ภาวะ DIC 

ทําใหเลือดออกงาย 

 

ภาวะแทรกซอน 
 

1. ระบบทางเดินหายใจ เปนส่ิงสําคัญที่สุดที่เกิดขึ้น คือ Adult respiratory distress (ARDS) ซ่ึงเกิดขึ้นในผูปวย 

sepsis ประมาณรอยละ 25-42 ถาหากความดันโลหิตต่ําอยูนาน จะมีโอกาสเกิด ARDS ไดมากขึ้น ARDS เปนผลของ 

inflammation ที่เกิดจาก neutrophil, cytokines และ oxidant stress ผลที่ตามมาจากการเกิด ARDS คือจะมี right-to-

left shunt ในปอด compliance ของปอดลดลงและ work of breathing เพิ่มขึ้นกวาปกต ิ

2. ระบบทางเลือด ที่สําคัญ คือ Thrombocytopenia และ DIC ซ่ึงเกิดขึ้นเน่ืองจากการกระตุน coagulation 

pathway โดย cytokines และ endotoxin  

3. ระบบประสาทสวนกลางและกลามเน้ือที่สําคัญ คือ Septic encephalopathy, critical illness เปนตน 

4. ระบบที่ไมจําเพาะตออวัยวะใด สามารถทําใหเกิด ภาวะ Sepsis shock ได หากการติดเชื้อน้ันรุนแรงพอ 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 

โดยมีเปาหมายดังตอไปน้ี  

1. Central venous pressure (CVP) 8-12 mmHg (ในผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ หรือมีโรคที่ลดความยืดหยุน

ของหัวใจหองลาง หรือมีการเพิม่ขึ้นของความดันในชองทองใหใชคา 12-15 mmHg 

2. Mean arterial pressure (MAP) มากกวาหรือเทากับ 65 mmHg 

3. Urine output มากกวา หรือเทากับ 0.5 มิลลิลิตร ตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
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4. Central venous (superior vena cava) หรือ mixed venous oxygen saturation มากกวาหรือเทากับ 70 

หรือมากกวา หรือเทากับรอยละ 65 ตามลําดับ โดยการใหสารนํ้าจนไดคา CVP ตามเกณฑ แนะนําใหเลือด (Packed red 

cells) เพื่อใหไดคาฮีมาโตคริตมากกวา หรือเทากับรอยละ 30 และ/หรือ Dobutamin ในขนาด 20 ไมโครกรัม ตอนํ้าหนักตัว 

1 กิโลกรัมตอนาที  

 การใหสารนํ้า การรักษาสมดุลของสารนํ้าเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด ในระยะแรกผูปวยอาจตองการสารนํ้าทดแทนถึง  4-6 

ลิตร โดยชวงแรกซ่ึงเปนชวงที่มี Hypovolemia ควรจะใหสารนํ้า 200-500 มิลิลิตร เร็วๆ (ภายใน 15-30 นาที) และติดตามดู 

clinical end point เชน ความดันโลหิต ปริมาณปสสาวะ ระดับความรูสึกตัว และการฟงเสียงหายใจวามีภาวะปอดบวมนํ้า 

(Pulmonary edema) หรือไม สารนํ้าที่ควรใชคือ crystalloid ไดแก normal saline การให colloid อาจไมไดประโยชน

มากกวา crystalloid  ผูปวยรอยละ 50 จะมีความดันโลหิตกลับมาเปนปกติหลังการใหสารนํ้าอยางเพียงพอหากความดันโลหิตยัง

ไมกลับคืนหลังจากใหสารนํ้าเพียงพอแลวหรือเกิดภาวะปอดบวมนํ้า จําเปนตองใช Vasopressor ชวย เชน Dopamine, 

dobutamin, norepinephrine เปนตน 

 การเลือกใหยาปฏิชีวนะ จะตองเริ่มยาปฏิชีวนะภายใน 1  ชั่วโมง หลังจากที่วินิจฉัยภาวะSepsis shock ตองเริ่มยา

ปฏิชีวนะเร็วที่สุดตั้งแตอยูที่หองฉุกเฉิน เชน ปอดอักเสบ และเยื่อหุมสมองอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียโดยไมตองรอการ

ตรวจนํ้าไขสันหลัง สําหรับในกรณีอ่ืนๆใหพิจารณาตามความเหมาะสม แตถาพอมีเวลาอาจตองรอผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

เพื่อยืนยันการวินิจฉัยอยางแนนอน  

 สวนยาในกลุมCortical steroid แนะนําใหใชยา Hydrocortisone ในรูปฉีด เฉพาะภาวะ Sepsis shock ในผูใหญ ที่

ความดันโลหิตตกไมตอบสนองตอการใหสารนํ้าและการรักษาดวยยากลุมVasopressor และไมแนะนําใหยากลุม cortical 

steroid ในผูปวยที่ไมอยูในภาวะชอก ยกเวนสําหรับผูปวยที่มีภาวะความบกพรองในการทํางานของตอมหมวกไตอยางรุนแรง 

 

การรักษาการติดเช้ือในกระแสเลือดและอาการแทรกซอนตาง ๆ 
 
 หลักการรักษาคือตองวินิจฉัยใหเร็วและรีบรักษาอยางทันทวงที การรักษาขั้นพื้นฐานสําหรับ sepsis และ septic 

shock ไดแก การคนหาและกําจัดแหลงที่ติดเชื้อ ใชยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม การใหการรักษาประคับประคองอ่ืน ๆ เชน 

hemodynamic monitoring ใหสารนํ้าที่เพียงพอ (adequate volume) ใหสารชวยใหหลอดเลือดหดตัว และ metabolic 

support  

1. การใชยาปฏิชีวนะ (antimicrobial therapy)  

สวนใหญจะมีการใหยาแบบครอบคลุมเชื้ออยางกวาง (empiric therapy) กอนเพื่อใหครอบคลุมเชื้อทั้งหมดเน่ืองจากมี

ปญหาเรื่องตองใชเวลาในการตรวจหาวาผูปวยติดเชื้อใด และลักษณะอาการของโรคจะคลายกันทั้งแกรมลบและแกรมบวก 

แตเม่ือทราบวาเปนเชื้อใดแลว(โดยดูจากผลเพาะเชื้อจากเลือด ปสสาวะ เสมหะ แผล) และผูปวยมีสภาวะที่คงที่(stable) ควร

จะเปล่ียนมาใชยาที่เฉพาะเชื้อน้ัน ๆ (specific therapy) เพื่อความปลอดภัยของผูปวยและลดคาใชจายในการรักษา(cost) 

นอกจากน้ีตองมีการศึกษารูปแบบการดื้อยา(resistance patterns) ของแตละโรงพยาบาลเพื่อเปนขอมูลประกอบการใชยา

ดวย 

       การใหยาแบบ empiric therapy จะตองครอบคลุมเชื้อที่คิดวาทําใหเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยดูอาการทาง

คลินิกในขณะน้ัน สวนใหญจะใหครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ การใหการรักษาดวยยาควรเริ่มอยาง

รวดเร็ว เน่ืองจากควรกําจัดเชื้อในกระแสเลือดกอนที่จะเกิดภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายอ่ืนๆ ตามมา  ผูปวยหนัก 

(seriously ill patient) หรือผูปวยที่มีภาวะ shock ตองใหยาทาง IV เทาน้ัน เน่ืองจากการใหยาทางปากหรือ IM ทําใหระดับ

ยาในเลือดไมเปนไปตามที่ตองการได  
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2. การใหสารน้ําและการประคับประคองระบบปอด (Fluid therapy and pulmonary support)  

        การรักษาภาวะการมี oxygen ที่เน้ือเยื่อใหเพียงพอ(adequate tissue oxygenation) เปนส่ิงหน่ึงที่มีความสําคัญใน

การรักษาการติดเชื้อในกระแสเลือด   tissue oxygenation ขึ้นกับ adequate perfusion และ oxygenation ของเลือด  ใน

ผูปวยที่มีภาวะ septic shock จะตองรีบใหสารนํ้าเพื่อรักษาปริมาตรของเหลวในหลอดเลือด และขยาย extravascular 

space goal ของการใหสารนํ้าทดแทนคือ  systolic blood pressure มากกวา 90 mm HG และปองกัน hypoperfusion 

ที่เน้ือเยื่อและ vital organs  ในชวงแรก sepsis และ septic shock จะตอบสนองตอการใหสารนํ้า การใหน้ียังสามารถ

ทดแทนนํ้าสวนที่รั่วออกไปจากเสนเลือดได นอกจากน้ีในปอดยังมีการทําลายเสนเลือดฝอยและทําใหมีของเหลวรั่วออกมา

สะสมในสวนของ interstitial space ดวย ทําใหมีการแลกเปล่ียนของ oxygen ยากขึ้น  จึงอาจตองให 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) เพื่อการติดตามดูแลอยางใกลชิดในการใหสารนํ้าทดแทน 

   สารนํ้าทดแทนมี 2 ชนิด คือ crystalloid และ colloid 

        1. Isotonic crystalloids (ไดแก Ringer’s lactate หรือ Normal saline) จะกระจายเขาไปในสวน interstitial และ 

intravascular spaces สามารถทดแทนของเหลวในหลอดเลือดไดและมีราคาถูกกวาแบบ colloids แตตองใชปริมาณมาก  

และถาสารนํ้าน้ีออกไปในสวนของ interstitial space มากเกินไปจะทําใหเกิดการบวมทั่วไปและบวมในปอด (pulmonary 

edema) มากกวาแบบ colloids แตผลน้ีจะเปนแบบชั่วคราว 

2. Iso-oncotic colloid solutions (ไดแก plasmaและ plasma protein fractions  เชน 5% albuminและ 6%  

hetastarch) สามารถทดแทนปริมาณของเหลว ไดเร็วกวาและใชปริมาณนอยกวา แตของเหลวน้ีออกไปที่ interstitial space 

นอยกวาและราคาแพงกวาแบบ crystalloids  นอกจากน้ีถามีการรั่วออกไปที่บริเวณ interstitial space จะทําใหเกิดการ

บวมนานกวา crystalloids ดวย จึงควรระวังการใชในชวงที่เปน acute inflammation เน่ืองจากชวงน้ี capillary จะมี 

permeability มาก  สารนํ้าแบบน้ีจะใชเม่ือแบบ crystalloid ทําใหเกิดอาการขางเคียง เชน pulmonary edema และ 

peripheral edema หรือไมสามารถทําให oxygen ที่เน้ือเยื่อมีเพียงพอ 

         ดังน้ัน จึงมักใชสารนํ้าทั้งสองแบบรวมกัน  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) 

     เม่ือการใหสารนํ้าไมเพียงพอที่จะรักษา tissue perfusion อยางเพียงพอ อาจจําเปนตองใหสาร inotropics และ 

vasoactive drugs  การเลือกยาและขนาดที่ใชขึ้นกับฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและการมีผลตอhemodynamic 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) ซ่ึงยาจะมีผลตอการเพิ่ม cardiac output และมีผลตอ systemic vascular resistance 

นอย เพื่อไมมีผลตอ organ perfusion สวน dobutamine 5-30 g/kg/min มีผูเสนอวาใชไดดีกวา dopamine ในผูปวย 

critical ill แตอาจไมแตกตางกันมากในผูปวย sepsis นอกจากน้ี amrinone 1 mg/kg bolus และ 10 mg/kg/min 

continuous infusion ก็อาจใชเปนอีกทางเลือกหน่ึง  

       - 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   นอกจากน้ีอาจใช dopamine high dose 5-20 g/kg/min (บางตํารา กลาววา ขนาดมากกวา 10 

g/kg/min) ซ่ึงจะมีผลตอ -adrenergic เปนทางเลือกไดอีกทางหน่ึง อยางไรก็ตาม ควรระวังผลของ vasoconstriction ที่

จะทําใหการไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะตาง ๆ เชน ไต, ตับ, ระบบทางเดินอาหาร เพราะฉะน้ันควรใชขนาดที่ต่ําสุดที่จะ

ควบคุมความดันโลหิตใหไดก็พอ       

 

การรับรูและการจัดการภาวะช็อคจากการติดเช้ือในกระแสเลือด 
 

โดยองคความรูที่นํามาใชเกิดจากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของอยางเปนระบบ สอดคลองกับวิธีการของศาสตร

พระราชาคือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา โดยตองใชขอมูลที่มีอยูแลว และแสวงหาขอมูลเชิงประจักษ การวิเคราะหและการวิจัย การ

ทดลองใชจนไดผลจริงกอน กอนนําความรูที่ไดมาเผยแพรความรูใหประชาชนไดเรียนรูและนําไปประยุกตใช 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ พบวา สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาต ิปที่ 1 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2558 .ลง

บทความวิจัยเรื่อง โครงสรางและกระบวนการดูแลระบบบริการแพทยฉุกเฉินมีอิทธิพลอยางมากตอผูปวย sepsis โดยหน่ึงใน

ปจจัยที่มีผลอยางมากตอสุขภาพของพวกเขาคือ  ผูปวยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด( sepsis) จะมีอาการทรุดลงขึ้นอยูกับ 

1. ปจจัยดานผูปวย ไดแก ความรูเก่ียวกับอาการ sepsis ของผูปวย ดวยวามีมากนอยแคไหน รอยละ 22 ของผูปวย

แจงแตอาการอ่ืนๆ เชน รูสึกออนแรงหรือไมอยากทานอาหารแตไมใชอาการที่บงบอกถึงภาวะพิษเหตุติดเชื้อ( 

sepsis) ซ่ึงอาจทําใหการรักษาไมเปนไปตามที่ควรจะเปน 

2. ปจจัยดานระบบการแพทยฉุกเฉินระยะเวลาของการสงตัวผูปวย โดยยิ่งใชผูปวยถึงหองฉุกเฉินนานเทาไร    ยิ่งทําให

ผูปวย sepsis มีอาการแยลงไปดวย ระยะเวลาที่ผูปวยเริ่มมีอาการทรุดลงพบภายใน 24 ชั่วโมง มีมากถึงรอยละ 68 

โดยผูปวยรอยละ 26 จะมีอวัยวะอยางนอย 1 อยางลมเหลว เม่ือมาถึงหองฉุกเฉิน  

แผนการรักษาผูปวย ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ( sepsis) หากผูปวยไดรับการคัดกรองและการรักษาตามเปาหมายหรือ

แบบแผนที่ควรจะเปน เชน ไดรับสารนํ้าทาหลอดเลือด ไดรับยาปฎิชีวนะและไดรับการเฝาระวังแบบติดตามอาการโดยมาใส

อุปกรณใดๆเขารางกายผูปวย (non-invasive) สามารถลดโอกาสเกิดอาการทรุดลงไดถึง 9 เทาของผูที่ไมไดรับ และทําให

อัตราการเสียชีวิตลดลงเกือบครึ่งเม่ือเทียบกับผูที่ไมไดรับอีกดวย ผลการศึกษาบงชีว้าผูปวยที่ใชบริการการแพทยฉุกเฉินและได

รับการประเมินตามหลักเกณฑตอไปน้ีชวยลดโอกาสทรุดลงได 

ผูปวยฉุกเฉินที่สามารถเขาถึงการ รักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ สงผลลดโอกาสเกิดความรุนแรงของโรคและ

อันตรายตอชีวิตผูปวยได เน่ืองดวยผูปวยที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อมีอุบัติการณเกิดความรุนแรงของอาการทางคลินิกไดภายใน 

72 ชั่วโมง ไดแก อาการลมเหลวของระบบไห ลเวียน ระบบทางเดินหายใจ ไต และระบบประสาท  )Moreno et al., 1999; 

Vosylius, Sipylaite, & Ivaskevicius, 2004  ( แตหากวาผูปวยกลุมน้ีสามารถเขาถึงการรักษาพยาบาลทันเวลา และมี

ประสิทธิภาพ ความรุนแรงของอาการทางคลินิกตางๆของผูปวยจะดีขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง ) Levy et al., 2005(  

และยังพบวาระดับนํ้าตาลในเลือดสูงเปนภาวะที่พบไดบอยในผูปวย ซ่ึงมีผลทําใหผลการดูแลรักษาไมดี ปจจุบันนี้ยัง

ไมพบนิยามที่ชัดเจนของภาวะระดับนํ้าตาลในเลือดสูงในผูปวย รวมทั้งสาเหตุระดับนํ้าตาลในเลือดสูงยังไมทราบอยางแนนอน

แตคาดวา นาจะเปนผลของกระบวนการสรางกลูโคสในเลือดที่เพิ่มขึ้น รวมกับการตานอินซูลินของอวัยวะสวนปลาย อยางไรก็

ตาม พบวา ระดับนํ้าตาลในเลือดที่สูงขึ้นมีผลกระทบตอผลการรักษาของผูปวยเปนอยางยิ่ง จากการศึกษาในอดีตนิยมที่จะ

ควบคุมใหระดับนํ้าตาลในเลือดของผูปวย ใหต่ํากวา 200 มิลลิกรัมตอเดซิลิตริ เน่ืองจาก เชื่อวาระดับนํ้าตาลในเลือดดังกลาวมี

ผลทําใหเกิดภาวะแทรกซอนเกิดขึ้น จากการศึกษาที่ผานในชวงหลังพบวาการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ

สามารถทําใหผลการรักษาผูปวยดีขึ้นไดในผูปวยอายุรกรรมโรคตางๆ แตอยางไรก็ตามยังเปนที่ถกเถียงถึงระดับนํ้าตาลในเลือด

ที่เหมาะสม ในการเริ่มการควบคุม และกระบวนการและวิธีการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด  
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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

สูงอาย ุ

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

ของภาวะติดเชื้อ รวมทั้งประเมินระบบไหลเวียนโลหิตกอนเขาสูภาวะช็อก เพื่อใหมีการเฝาระวังติดตามการ

เปล่ียนแปลง และแกไขภาวะช็อกอยางรวดเร็วและทันทวงท ี

9. พัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดูแลผูปวยติดเชื้อใหครอบคลุมใน รพ. ทุกระดับ รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน ทรัพยากร

อยางเพียงพอ 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยก่ึงทดลองน้ี 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 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test ผลการวิจัยพบวา 

ทักษะความคิดและคุณลักษณะแบบอภิปญญาของนักศึกษาพยาบาลที่มีผลการเรียนระดับเกียรตินิยมไมมีแตกตางกับนักศึกษา

ที่มีผลการเรียนระดับปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 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  
 

ปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู มีการแขงขันสูง ซ่ึงกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมขึ้นอยาง รวดเร็วและ

ตลอดเวลาทั้งในสถานการณของโลกและในประเทศไทย “เด็กรุนใหม” ที่มีอายุในชวง 16-30 ป   ที่เกิดมากับความ

เพียบพรอมและความสับสนตลอด จนความสงสัยที่เรียกกันวา“Y Generation” หรือ “เด็ก Generation Y”  ซ่ึงเปนกลุมที่มี

ความสําคัญมาก และเปนชวงอายุเดียวกันกับนักศึกษาพยาบาล (เยาวลักษณ โพธิดารา, 2554) ที่มีอายุอยูระหวาง 18-21 ป 

ซ่ึงกลุมน้ีมีลักษณะสําคัญคือ  มีความเปนตัวของตัวเอง และเชื่อม่ันในตนเองสูง มีวิถีชีวิตที่แตกตางจากคนยุคเดิมคือพึ่งพา

เทคโนโลยีสูง จึงทํามีความคิดรวดเร็ว ตัดสินใจรวดเร็ว คุณลักษณะดังกลาวมีผลตอการจัดระบบการศึกษาพยาบาล ในการ

จัดการเรียนการสอนจะตองสอดคลองกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเองสรางความรูที่เกิดจาก

ความเขาใจของตนเองและมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น (Active Learning) การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จึง

มุงเนนการใชปญหาเปนหลัก โดยเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนผูรับฟงความรู (Passive Learning) เปนผูเรียน

ตองเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะเปนผูที่รับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง (Active Learning) (นภาพร พุฒิวณิชย, 2560) 

บทบาทผูเรียนในการเรียนรูวิธีน้ีเปนการพัฒนาทักษะการเรียนรู โดยการชี้นําตนเองตามกระบวนการ การควบคุมตนเองให

สามารถเรียนรูได วิธีการเรียนรูในรูปแบบดังกลาวทักษะการทํางานเปนทีม และการใหขอมูลปอนกลับสะทอนความรูสึกนึกคิด

ในประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาเพื่อนและตนเอง จึงเปนทักษะสําคัญ  (สมจิตต สินธุชัย, 2556)  

เม่ือกลาวถึงคําวา อภิปญญา (Metacognition)มีการบัญญัติศัพทภาษาไทยอยางเปนทางการของ ราชบัณฑิตยสถาน 

(2550) โดยใหความหมายคําวา อภิปญญา คือ การตระหนักรู ความคิดหรือรู เก่ียวกับกิจกรรมทางปญญาของตน และมีการ

สรุปความหมายของคําวา“อภิปญญา” คือ ความสามารถของบุคคลที่มีตอกระบวนการคิดของตนเอง รับรูวาส่ิงใดเหมาะสมกับ

ธรรมชาติของตนเองในการเรียนรู ตลอดจนสามารถเลือกกลวิธีในการวางแผน กํากับควบคุม และประเมินการเรียนรูของ

ตนเองได  เพื่อใหการเรียนรูหรือการปฏิบัติงานตางๆ บรรลุตามวัตถุประสงค ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบ 3 อยางคือ 

ความรู การควบคุม ตนเอง  และความตระหนักตอกระบวนการคิด โดยคุณลักษณะแบบอภิปญญา มุงเนนพัฒนาผูเรียนในดาน

ทักษะและกระบวนการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรู  โดยการชี้นําตนเอง ผูเรียนจะไดฝกฝนการสรางองคความรู  

โดยผานกระบวนการคิดดวยการแกปญหาใชปญหาเปนหลัก เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองเผชิญหนากับ

ปญหาดวยตนเอง ทําใหเกิดทักษะทางปญญา เกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด

สรางสรรค ในบริบทการศึกษา วิชาชีพการพยาบาล มีระบบการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก มุงเนนพัฒนาทักษะและ

ฝกการกํากับตนเอง เพื่อทําใหนักศึกษาพยาบาล สามารถวิเคราะหและสังเคราะห ความรูดวยตนเอง โดยคิดวิเคราะหโดยใช

ปญหาทางการพยาบาลเปนหลัก กอใหเกิดความเขาใจในองคความรูอยางลึกซ้ึง สามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมได 

ซ่ึงเปนคุณสมบัติทีพ่ึงประสงคสําหรับอาชีพพยาบาลในอนาคต ที่ตองประสบกับปญหาทางดานสุขภาพที่มีความซับซอนและ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา (ภาวนา กีรติยุตวงศ, 2558)   

ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะทางความคิดและคุณลักษณะแบบอภิปญญาของนักศึกษา

พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 ซ่ึงเปนคุณสมบัติสําคัญของการเปนพยาบาลวิชาชีพที่จะตองมีความสามารถในการแกไขปญหา การ

วิเคราะหสถานการณ เพื่อวางแผนใหการพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ในทางการบําบัดทางการพยาบาล  

การศึกษาในครั้งน้ี จึงเปนการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนตอการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะแบบอภิปญญาของ

นักศึกษา โดยใชผลการศึกษาทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับ

ความสามารถในการแกไขปญหาแบบความคิดอภิปญญาระหวางกลุมนักศึกษาที่มีผลการเรียนตางกัน  

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

เพื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียผลทางการเรียนตอการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะการเรียนรูแบบอภิปญญาของ

นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที ่4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    

  

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
          การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลองเพื่อหาความแตกตางของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่มีอิสระตอกัน 

 

 

เพื่อเปรียบเทียบคาความแตกตางระหวางผลการเรียนกับการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะการเรียนรูแบบ

อภิปญญาของนักศึกษาทั้งสองกลุม โดยใชสถิติทดสอบ ที (Independent T-test)    

 

4. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อําเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยผูวิจัยไดใชการกําหนดขนาดตัวอยางโดยแทนคา

สูตร YAMANE (1973) ที่ระดบัความเชื่อม่ันรอยละ 95 ขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 52 ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนขั้น 

(Stratified Random Sampling)  

 

5. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ เกรดเฉล่ีย การใชเวลาวางในการทบทวนบทเรียนการ

เรียนรูดวยตนเองทําใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหมากนอยเพียงใน (จํานวน 5 ขอ) 

สวนที่ 2 เครื่องมือวิจัยการพัฒนาทักษะความคิดอภิปญญา ไดแก ดานความรู  การควบคุมตนเอง การตระหนักตอ

กระบวนการคิด (สุภัสสร สิงหโส, 2558) โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี  

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) 
 

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือผูวิจัย ทําการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ กําหนดโครงสรางและ

ขอบเขตของเน้ือหาที่ พัฒนาเครื่องมือโดยใชการพัฒนาทักษะความคิดอภิปญญาของสุภัสสร สิงหโส มาพัฒนาทําการ

ตรวจสอบคุณภาพในดานภาษาและการนําไปใช จากน้ัน นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญและอาจารยควบคุม

งานวิจัย จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) การใชภาษาและความชัดเจนของ

S2 S1 
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ภาษาแลวนํามาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดสอบกับกลุมนักศึกษาพยาบาลชั้นป 4 ของสถาบันอ่ืน วิเคราะหหาคาความเที่ยง 

(Reliability) หาคาสัมประสิทธ์ิของครอนบาธ (Chronbach’s Coefficience)  0.70 

 

6. วิธีการดําเนินการวิจัยและการเก็บรวมรวบขอมูล 
 

การดําเนินมีลําดับขั้นตอนดังน้ี  

1. ผูวิจัยทําหนังสือผานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล 

2. ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยดําเนินการพิทักษสิทธ์ิ กลุมตัวอยางโดยแนะนําตัวเองอธิบาย

เก่ียวกับวัตถุประสงคของการวิจัยและขั้นตอนการรวบรวมขอมูลใหกลุมตัวอยางทราบ อธิบายถึงวิธีการสอบถามใหเขาใจอยาง

ละเอียด และลงนามยินยอมเขารวมในการวิจัยเม่ือเต็มใจเขารวมการวิจัย  

3. เก็บรวบรวมขอมูล กลุมที่มีผลการเรียนปกติและกลุมที่มีผลการเรียนระดับเกียตินิยม  

4. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลและนํามูลมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิต ิ

 

7. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  
 

ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย รอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test 

 

8. ผลการวิจัย 

 

1. ขอมูลทั่วไป ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 94.2 สวนใหญรอยละ 42.3 มี

อายุ 21 ป กลุมที่มีระดับผลการเรียนปกติรอยละ65.4 การทบทวนบทเรียนสวนใหญอานหนังสือบางครั้ง รอยละ55.8  เรียนรู

ดวยตนเอง  
 

2. ทักษะความคิดและคณุลักษณะแบบอภิปญญา  

ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การพัฒนาทักษะความคิดอภิปญญา 

คุณลักษณะอภิปญญา คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย S.D. 

1. ดานความรู 

1.1 มีความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระวิชาที่เรียน 

 

1 

 

4 

 

2.65 

 

0.55 

1.2 สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชโดยคิดเปรียบเทียบจาก

สถานการณจําลองได 
1 4 2.75 0.58 

1.3 ทานคิดวาสามารถอธิบายความรูที่ตนเองปฏิบัติได 1 4 2.78 0.57 

2. การควบคุมตนเอง 

2.1 สามารถบอกพฤติกรรมที่เปนอุปสรรค การเรียนของตนเองได 

 

2 

 

4 

 

3.09 

 

0.60 

2.2 เลือกวิธีการเรียนรูและการวางแผนเพื่อนําไปใชในการเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพ 2 4 3.00 0.56 

2.3 สามารถควบคุมตนเองได 

-เลนโทรศัพท 0 4 2.57 0.87 

-พูดคุยกับเพื่อนในขณะเรียน 0 4 2.53 0.99 

-หลับในหองเรียน 0 4 2.61 1.03 
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-ใจลอยในขณะน้ีเรียน 0 4 2.50 0.95 

-ลุกออกจากหองเรียนโดยไมมีสาเหตุที่จําเปน 0 4 2.44 1.12 

-ควบคุมตนเองในการอานหนังสือนอกเวลาเรียนได 0 4 2.44 1.05 

-ตั้งใจเรียนตั้งแตตนชั่วโมงจนจบชั่วโมงเรียน 0 4 2.51 0.98 

3. การตระหนักรู 

3.1 ผูเรียนสามารถอธิบายเหตุผลที่ปฏิบัติตามความคิดของตนเองให

ผูอ่ืนเขาใจได 0 4 2.73 0.84 

3.2 ผูเรียนสามารถอธิบายความคิดของผูอ่ืนได 0 4 2.63 0.86 

 

จากตาราง พบวา 1) ดานความรู พบวานักศึกษาพยาบาล มีคะแนนเฉล่ีย 2.73 คะแนน 2) การควบคุมตนเอง พบวา

นักศึกษาพยาบาล มีคะแนนเฉล่ีย 2.63 คะแนน 3) การตระหนักรู พบวานักศึกษาพยาบาล มีคะแนนเฉล่ีย 2.6827 คะแนน 

 

ตารางที่ 2  ทักษะความคิดและคุณลักษณะแบบอภิปญญา 

คะแนนรวม ทักษะความคิดและ

คุณลักษณะแบบอภิปญญา 
N Mean S.D. t sig 

เกียรตินิยม 18 37.8333 8.91298 
0.328 0.728 

ปกติ 34 37.0000 8.34484 

 

จากตาราง คุณลักษณะแบบอภิปญญาพบวา นักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับเกียรตินิยม มีคะแนนรวมอภิปญญาไม

แตกตางกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เม่ือเปรียบเทียบผลการเรียนตอการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะการเรียนรูแบบอภิปญญาของนักศึกษา

พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 94.2 สวนใหญรอยละ 42.3 มีอายุ 21 ป กลุม

ที่มีระดับผลการเรียนปกติรอยละ 65.4 การทบทวนบทเรียนสวนใหญอานหนังสือบางครั้ง รอยละ 55.8 เรียนรูดวยตนเอง  

ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามกอนและหลังของทักษะความคิดและอภิปญญา ซ่ึงประกอบไปดวย 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 มีคะแนนดานการตระหนักรูไม

แตกตางกับนักศึกษา ที่มีผลการเรียนระดับปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่ P-value = 0.62 

คุณลักษณะแบบอภิปญญาโดยรวม พบวานักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับเกียรตินิยม มีคะแนนรวมอภิปญญาไม

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  เน่ืองจาก ระบบการเรียนการสอนสาขาการพยาบาล

ศาสตร ใชกระบวนการเรียนการสอน แบบใชปญหาเปนฐาน นักศึกษาตองผานกระบวนการคิดวิเคราะหสถานการณในกรณี

ของตนเอง  ซ่ึงหลักการเดี่ยวกันแตอาจมีความแตกตางในลายละเอียดปลีกยอย ซ่ึงการวัดและประเมินผลในเรื่องผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษา อาจมีความแตกตางกันในรายกรณี แตทักษะความคิดและอภิปญญาของนักศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน ซ่ึง

การศึกษาของ จันทรา พรหมนอย (2555) ที่ศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 4 

พบวา ดานการจัดการเรียนการสอนวา ควรใชเทคนิคการสอนที่สงเสริมความสามารถ ในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เชน การ

สะทอนคิดที่ครอบคลุมในทุกมิติ ซ่ึงกอใหเกิดคุณลักษณะแบบอภิปญญาได  

 

10. ขอเสนอแนะ   
 

แนวทางการทําแบบทดสอบทักษะความคิดแบบมีอภิปญญาควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขียนอภิปรายถึงความคิด 

ความตระหนักวาตนคิดอะไร เพราะเหตุใด วิเคราะหตนเอง และรับฟงคําวิจารณจากเพื่อนและอาจารยอยางตอเนื่องจึงจะ

สามารถพัฒนาทักษะความคิดแบบมีอภิปญญา 

 

11. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 

1. ควรฝกใหนักศึกษาสามารถสรุปและประเมินดวยตนเองและสามารถนําส่ิงที่เรียนไปประยุกตในความคิดแบบมีอภิ

ปญญาในชีวิตประจําวันได 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่นอกเหนือตัวแปรคุณลักษณะแบบอภิปญญา เชน สภาพแวดลอมในหองเรียน 

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. สืบคนเม่ือ 15 ม.ค. 60 

จาก http://km-bcns.blogspot.com/2013/07/21-21-active-learning-problembased.Html 

สุภัสสร สิงหโส, 2558. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะหเชิงวิทยาศาสตร เรื่องเซลลของส่ิงมีชีวิต 

โดยการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการเรียนรู เพื่อสรางสรรคดวยปญญา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 18 (3), 202-211. 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

กรณศีึกษาการดูแลการตั้งครรภแฝด 

Intrapartum Care for Twin Pregnancy 
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บทคัดยอ  

 

วัตถุประสงคการศึกษาการตั้งครรภแฝดซ่ึงจัดเปนการตั้งครรภที่มีความเส่ียงสูง ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนไดทั้งมารดา

และทารกในครรภ การทราบลวงหนาวาครรภแฝดน้ันเปนชนิดใดจะเปนประโยชนตอการดูแลรักษาอยางมาก เน่ืองจากแฝด

ชนิดที่เกิดจากไขใบเดียวกันจะมีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นไดมากกวา การตัดสินใจเลือกวิธีการคลอดไดอยางเหมาะสม จะชวยลด

อัตราปวย อัตราตายทั้งมารดาและทารก จะชวยลดอัตราการผาตัดคลอดทารกทางหนาทองโดยไมจําเปนดวย การชวยเหลือ

การคลอดครรภแฝดในรายที่วางแผนใหคลอดทางชองคลอดไมถูกวิธีจะทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตอมารดาได เชน ชองคลอด

ฉีกขาดเพิ่มมากขึ้น มดลูกแตก การตกเลือด เปนตน และทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตอทารกเชน ภาวะขาดออกซิเจน (Birth 

asphyxia) ทารกบาดเจ็บจากการคลอดถึงแกเสียชีวิตได 

ดังน้ันผูดูแลตองมีความรูความสามารถในการวางแผนการดูแล โดยทีมผูดูแลจําเปนตองมีความรูความสามารถและ

รวมวางแผนกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวของเพื่อเตรียมการคลอด และชวยเหลือการคลอดรวมกับสูติแพทยไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม เพื่อใหการดูแลมารดาครรภแฝดมีความปลอดภัย จําเปนตองมีการดูแลที่ถูกตองตั้งแตเริ่มตั้งครรภที่คลินิกฝากครรภ 

เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นกับมารดาและทารกและควรมีการดูแลตอเน่ืองจนถึงระยะคลอดและหลังคลอดตาม

แนวทางในการปฏิบัติเพื่อเฝาระวังและลดภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น ทีมพยาบาลตองมีความรูความสามารถในการพยาบาล

และมีทักษะในการประเมินครรภแฝด เน่ืองจากเปนการตั้งครรภที่มีภาวะแทรกซอนหลายประการที่เปนอันตรายตอมารดา

และทารกในครรภ โดยการอบรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรูอยางสมํ่าเสมอ ในการพยาบาลและตองมีการประสานงานกับ

ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวของ 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 
 

การตั้งครรภแฝดจัดเปนการตั้งครรภที่มีความเส่ียงสูงทําใหเกิดภาวะแทรกซอนไดทั้งมารดาและทารกในครรภ     

มารดาครรภแฝดจึงจําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษตลอดทั้งระยะตั้งครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด โดยมีการเฝาระวัง

และลดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ที่เปนอันตรายตอมารดาตั้งครรภและทารกในครรภ พยาบาลเปนบุคลากรสําคัญในการเฝาระวัง

และใหการดูแลมารดาตั้งครรภ เพื่อใหการตั้งครรภส้ินสุดอยางปลอดภัยทั้งมารดาและทารก ภาวะแทรกซอนตางๆระยะ

ตั้งครรภอาจพบภาวะแทง ภาวะโลหิตจาง  ภาวะความดันโลหิตสูง หรืออาการไมสุขสบายตางๆมากกวาการตั้งครรภเดี่ยว เชน 

อาการแนนอึดอัดทอง นอนไมหลับ อาหารไมยอย เสนเลือดดําโปงพอง ในระยะคลอด พบภาวะแทรกซอนคือ การคลอดกอน

กําหนด การตกเลือด การเกิดสายสะดือพลัดต่ํา หรือภาวะคลอดยาก สวนในระยะหลังคลอด อาจเส่ียงตอการเกิดภาวะตก

เลือดหลังคลอด การติดเชื้อหลังคลอด หรืออาจเกิดปญหาทางดานจิตใจเชน ภาวะเครียด หรือภาวะซึมเศรา เปนตน สวน

ผลกระทบดานทารกคือ ทารกมีอัตราการตายสูงมากขึ้น มีการเจริญเติบโตชาในครรภ ทารกมีขนาดเล็กและคลอดกอนกําหนดได 

 

เนื้อหา   
 

ขอมูลทั่วไป 

ช่ือ หญิงไทย นามสกุล ท. เพศ หญิง      อายุ 17  ป  เช้ือชาติ 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  ,แฟมขอมูลผูปวย  

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 

ประวัติส่ิงเสพติด   

  ปฎิเสธการใชยาและสารเสพติด 
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การประเมินสภาพรางกาย 

สภาพทั่วไป  

 สภาพผูคลอดแรกรับมาดวยรถน่ัง สีหนาวิตกกังวล นํ้าหนัก  54 กิโลกรัม สวนสูง  155.5 เซนติเมตร 

สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ชีพจร 80 ครัง/นาที หายใจ 20 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 110/70 

มิลลิเมตรปรอท 

การตรวจรางกายตามระบบ: 

 - ศีรษะ ใบหนา ลําคอ  : ศีรษะรูปทรงปกติ ผมยาวสีดํา ใบหนาสมมาตรกันทั้งสอง ลําคอไมมีกอน ตอม

ไทรอยดไมโต ตอมนํ้าเหลืองไมโต 

 - ตา  :  อยูในแนวปกติ หนังตาไมตก ไมบวม เยื่อบุตาไมซีด รูมานตามีปฏิกิริยาตอแสงทั้งสองขางเทากัน 

 - หู  :  ลักษณะใบหูปกติ การไดยินชัดเจนทั้งสองขาง ไมมีส่ิงคดัหล่ังไหลออกจมูก 

 - จมูก  : ลักษณะจมูกปกติ การรับกล่ินปกติ 

 - ชองปาก  :  ริมฝปากแหงเล็กนอย เยื่อบุปากไมมีแผล เหงือกและล้ินปกติ ฟนไมผุ 

 - ปอด  :  ปกติไมมีเสียง  Crepitation 

 - หัวใจ  : จังหวะการเตนสมํ่าเสมอ  80 ครั้ง / นาที ไมพบเสียง  Murmur 

 - เตานม  : เตานมทั้งสองขางขนาดเทากัน ไมมีหัวนมบุมหรือบอด ไมมีกอนที่กดเจ็บ ไมมีการอักเสบบริเวณเตานม

และตอมนํ้าเหลืองบริเวณเตานมทั้งสองขาง 

 - อวัยวะสืบพันธุภายนอก  : ลักษณะปกติ ไมมีแผล ไมมีนํ้าไหลออกจากชองคลอด 

 - กลามเนื้อและกระดูก  : ไมมีการออนแรงของกลามเน้ือแขนขา การเคล่ือนไหวปกติ 

การตรวจครรภ  

 ระดับยอดมดลูกสูง  37 เซนติเมตร ทารกมีศีรษะเปนสวนนํา เคล่ือนลงสูชองเชิงกรานแลว อัตราการเตนของหัวใจ

ทารกสมํ่าเสมอ แฝดคนแรก  132 ครั้ง / นาที แฝดคนที่สอง  140 ครั้ง / นาที 

การตรวจทางชองคลอด 

 ปากมดลูกเปดขยาย  4 เซนติเมตร ความบางของปากมดลูก 100% สวนนําเปนศีรษะอยูที่ระดับ 0 ถุงนํ้าคร่ํายังอยู 

ผลการตรวจโดยวิธีพิเศษ 

 NST : Reactive 

 U/S :  

 แฝดคนแรก   BPD 7.6/30 wks , AC 25.5/29 wks , Placenta Anterior , สวนนํา Vertex  นํ้าหนักประมาณ 

1,488 กรัม 

           แฝดคนที่สอง BPD 7.5/30 wks , AC 27.1 / 31 wks , Placenta Anterior  สวนนํา  Vertex  นํ้าหนักประมาณ  

1,600 กรัม 

การวินิจฉัยโรคแรกรับ 

  Twins pregnancy  c  Preterm labour 

การวินิจฉัยคร้ังสุดทาย 

 Twins  c  Preterm Labour 

อาการขณะรับไวในความดูแล 

 1.ระยะกอนคลอด 

 แรกรับผูคลอดรูสึกตัวดี สามารถชวยเหลือตัวเองได นํ้าหนัก 54 กิโลกรัม สวนสูง 155.5 เซนติเมตร สัญญาณชีพ

ปกติ ความสูงยอดมดลูก 37 เซนติเมตรศีรษะทารกเคล่ือนลงสูชองเชิงกราน อัตราการเตนของหัวใจทารกสมํ่าเสมอ แฝดคน
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แรก  132 ครั้ง/ นาที แฝดคนที่สอง  140 ครั้ง/ นาที ตรวจภายในปากมดลูกเปดขยาย 4 เซนติเมตร ความบางปากมดลูก 

100% สวนนําเปนศีรษะระดับ 0 ถุงนํ้าคร่ํายังอยู มีอาการเจ็บครรภ มีการหดรัดตัวของมดลูกระยะพัก  3 นาที ระยะหดตัว  

40 วินาที ความรุนแรงระดับ +2  รายงานแพทยทราบตรวจอัลตราซาวดพบสวนนําทารกเปนศีรษะทั้งคู คาดคะเนนํ้าหนัก

ทารก  1,488 กรัม และ 1,600 กรัม แพทยพิจารณาใหคลอดทางชองคลอดได แจงผลการตรวจใหผูคลอดและญาติทราบ ดูแล

ทําความสะอาดรางกายใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวขณะอยูโรงพยาบาล 

 15.15 น. ตรวจภายในปากมดลูกเปดขยาย 5 เซนติเมตร ความบางของปากมดลูก 100% สวนนําอยูที่ระดับ 0 ถุง

นํ้าคร่ําแตก ลักษณะนํ้าใส ไมมีขี้เทาปน 

 15.25 น. การหดรัดตัวของมดลูกระยะพัก  3 นาที  20 วินาที ระยะหดตัว  35 วินาที ไมสมํ่าเสมอ เริ่มใหสารนํ้า

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

สมํ่าเสมอแฝดคนแรก  140 ครั้ง/ นาที แฝดคนที่สอง 138 ครั้ง/ นาที ผูคลอดเจ็บครรภถี่ขึ้นเรื่อย ๆ   แนะนําการผอนคลาย

เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดโดยหายใจเขาออกลึก ๆ  ยาว ๆ พูดใหกําลังใจ และอธิบายความกาวหนาของการคลอดใหทราบ

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. ทารกแฝดคนที่หน่ึงคลอด การคลอดเปนไปดวยดีไมมีติดขัดเน่ืองจากผูคลอดใหความรวมมือดี 

 16.27 น. ทารกแฝดคนที่สองคลอดโดยทําการชวยเหลือการคลอด ผูชวยกดยอดมดลูกจนศีรษะทารกเขาสูชองเชิง

กราน สูติแพทยทําการเจาะถุงนํ้า สําหรับการชวยคลอดเปนไปดวยดีไมมีติดขัด รวมระยะเวลาแฝดคนที่สองหางจากแฝดคนที่

หน่ึง  2 นาท ี

 16.30 น. มีอาการแสดงของรกลอกตัว รกคลอดปกตินํ้าหนัก  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 

 ทารกคนที่หน่ึงเกิดเวลา 16.25 น. เพศหญิง สภาพรางกายโดยทั่วไปปกติ ปลายมือปลายเทาเขียว รองเสียงดัง 

หายใจไมสมํ่าเสมอ ดูแลเช็ดตัวดูดเสมหะดวยลูกสูบยางแดง ดมออกซิเจน  5 ลิตรตอนาที ตัวเริ่มแดงขึ้น Active  ดี หายใจ

กล้ัน ๆ   เล็กนอย ประเมิน  APGAR Score    8-8-8- คะแนน นํ้าหนักตัว  1,610 กรัม 

 ทารกคนที่สองเกิดเวลา 16.27 น. เพศหญิง สภาพรางกายโดยทั่วไปปกติ ปลายมือปลายเทาเขียว รองเสียงดัง 

หายใจไมสมํ่าเสมอ ดูแลเช็ดตัวดูดเสมหะดวยลูกสูบยางแดง ดมออกซิเจน  5 ลิตรตอนาที ตัวเริ่มแดง Active  ดี ประเมิน 

APGAR Score 8-8-9 คะแนน นํ้าหนักตัว  1,960 กรัม 

 พิจารณาสงทารกทั้งสองไปสังเกตอาการที่หอผูปวยเด็กแรกเกิดวิกฤต เน่ืองจากทารกนํ้าหนักตัวนอย โดย

ประสานงานเพื่อสงตอขอมูลใหพยาบาลหอผูปวยเด็กแรกเกิดวิกฤตทราบ และแจงใหผูคลอดและญาติรับทราบ 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 621 

 4. การดูแล 2 ช่ัวโมงหลังคลอด 

 ดูแลใหดื่มนม 1 กลอง นํ้า ประเมินการฉีกขาดของแผลฝเย็บและการเสียเลือด ผูคลอดยังมีอาการออนเพลียเล็กนอย 

ดูแลใหรับประทานอาหารไมมีอาการคล่ืนไส 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  เปล่ียนผาอนามัยและผาถุงใหผูคลอด  No bladder full  ใหคําแนะนําการปฏิบัติ

ตัวหลังคลอด ผูคลอดรับฟงเขาใจด ี

 6.  การดูแลขณะยาย 

 ยายผูคลอดโดยรถน่ัง เพื่อยายไปตึกสูติ – นรีเวชกรรม ผูคลอดไมมีหนามืด 

 7. ระยะพักฟนหลังคลอด 

 อาการทั่วไปปกติ มดลูกหดรัดตัวดี นํ้าคาวปลามีสีแดงและจางลงเรื่อย ๆ แจงอาการของทารกที่อยูหอผูปวยทารก

แรกเกิดวิกฤตใหผูคลอดและครอบครัวทราบเปนระยะ ๆ แนะนํามารดาบีบนํ้านมใสขวดโดยวิธี Cup feeding ใหนมทารกเพื่อ

สรางสายสัมพันธระหวางมารดาและบุตรและใหกําลังใจผูคลอด 

 8.ระยะกอนจําหนาย 

 หลังคลอด 3 วัน ผูคลอดอาการทั่วไปปกติ แพทยอนุญาตใหอยูกับทารกที่ตึกกุมารเวชกรรมได สวนทารกมีภาวะตัว

เหลือง และนํ้าหนักตัวนอยไดรับการรักษาโดยการสองไฟจนไมมีภาวะแทรกซอนใด ๆ แพทยอนุญาตใหกลับบาน รวมอยู

โรงพยาบาล 14 วัน และนัดมาตรวจอีก  6 สัปดาหหลังคลอด 

 

จากการรวบรวมขอมูลและศึกษามารดารายนี้พบปญหาและความตองการทางการพยาบาล ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

ระยะกอนคลอด 

ปญหาที่ 1 : ผูคลอดครรภแรกไมมีประสบการณการคลอด 

ขอมูลสนับสนุน :  

 1. ผูคลอดมีอาการเจ็บครรภ ไมสามารถเตรียมความพรอมของรางกายไดเอง 

 2. ผูคลอดไมเคยผานการคลอดบุตรมากอน ครั้งน้ีเปนการคลอดบุตรครั้งแรก 

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 ถุงนํ้าคร่ํา 

 3. ประเมินสภาพรางกายทั่ว ๆ ไป วัดสัญญาณชีพ สังเกตรูปราง ลักษณะทาทาง การเดิน 

 4. ตรวจวัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิรางกาย ชีพจร หายใจ ความดันโลหิต 
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 5. ตรวจรางกายเฉพาะที่ขนาดหนาทอง ทาทารก สวนนํา การเคล่ือนตําของสวนนําเขาสูชองเชิงกราน ฟงอัตราการ

เตนของหัวใจทารกในครรภ 

 6. ตรวจการหดรัดตัวของมดลูกพรอมลงบันทึก 

 7. ตรวจภายในเพื่อประเมินความกาวหนาของการคลอดแจงใหผูคลอดและญาติทราบพรอมทั้งจดบันทึก 

 8. ตรวจปสสาวะเพื่อตรวจหานํ้าตาลและไขขาวในปสสาวะ 

 9. โกนขนบริเวณหนาทองและบริเวณฝเย็บ 

 10. ดูแลเปล่ียนเส้ือผาเปนชุดของโรงพยาบาล 

ประเมินผลการพยาบาล : 

 ผูคลอดไดรับการเตรียมความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ ทราบผลการตรวจและความกาวหนาของการคลอด 

 

ปญหาที่ 2 : มารดาไมสุขสบาย แนนทอง หายใจอึดอัดเนื่องจากกระบังลมมารดาครรภแฝดถกูเบียด 

ขอมูลสนับสนุน : 

 1. มารดาบอกวา “เหน่ือย แนนทองหายใจไมสะดวกเลย” 

 2. มารดาครรภแฝดเหน่ือย รูสึกแนนทองหายใจไมสะดวก ความสูงยอดมดลูกอยูที่ระดับล้ินป 

 3. อัตราการหายใจ 28-30 ครั้ง/นาท ี

วัตถุประสงคการพยาบาล : 

 1. มารดาไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอ 

 2. มารดาสุขสบายเพิ่มขึ้น หายใจเหน่ือยลดลง 

เกณฑการประเมินผล :  

 1. Hct. ไมต่ํากวา  33% 

 2. อัตราการหายใจอยูในเกณฑปกติ  20-22 ครั้ง/นาที ไมมีการหายใจเหน่ือย 

กิจกรรมการพยาบาล : 

 1. ประเมินการหายใจของมารดา เชน หายใจเหน่ือย แนนทอง เน่ืองจากกระบังลมของมารดาครรภแฝดถูกเบียด ทํา

ใหการทํางานของระบบหายใจ และการแลกเปล่ียนกาซไมมีประสิทธิภาพจัดใหมารดานอนทาตะแคงซายหรือนอนหัวสูงเล็กนอย 

เพื่อใหกระบังลมหยอนตัวขนานของทรวงอกกวางขึ้น 

 2. ดูแลให Oxygen Canular 5 LPM เพื่อเพิ่มความสามารถในการแลกเปล่ียนออกซิเจนมากขึ้น 

 3. สังเกตอาการนํ้าเดินและเฝาระวังภาวะสายสะดือพลัดต่ํา ประเมินอัตราการเตนของหัวใจทารกทุก 30 นาที เพื่อ

ปองกันทารกในครรภขาดออกซิเจน 

ประเมินผลการพยาบาล 

 1. มารดาครรภแฝดไมมีอาการหายใจเหน่ือย อัตราการหายใจอยูในเกณฑ  20-22 ครั้ง/นาที 

 2.Hct.40% 

 

ปญหาที่ 3 : เส่ียงตอการเกิดภาวะสายสะดือยอยเนื่องจากถุงน้ําครํ่าแตก 

ขอมูลสนับสนุน :  

 1. มารดาครรภแรก อายุครรภ 35 สัปดาห 

 2. มีถุงนํ้าคร่ําแตกเม่ือปากมดลูกเปดขยาย 5 เซนติเมตร ความบางปากมดลูก 100% ระดับสวนนํา 0 

 3. มดลูกหดรัดตัวถี่  Interval  3 นาที Duration  40-45 วินาที 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 623 

วัตถุประสงคการพยาบาล : 

 เพื่อปองกันภาวะสายสะดือยอย 

เกณฑการประเมินผล : 

 1. ตรวจไมพบสายสะดือ 

 2. อัตราการเตนของหัวใจทารกอยูในเกณฑปกติ  110-160 ครั้ง/นาที 

กิจกรรมการพยาบาล : 

 1. ดูแลใหผูคลอดนอนพักบนเตียงนอนหงายกนสูงเพื่อปองกันการพลัดต่ําของสายสะดือ 

 2. ฟงและบันทึกอัตราการเตนหัวใจทารกทุก 30 นาที เพื่อประเมินอาการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้น หากผิดปกติ 

เชน ต่ํากวา  110 ครั้ง/นาทีหรือมากกวา 160 ครั้ง/นาที ดูแลให Oxygen canular 5 LPM และรีบรายงานแพทยทราบ 

 3. ตรวจบันทึกการหดรัดตัวของมดลูกทุก 30 นาที เพื่อประเมินความกาวหนาของการคลอด 

 4. พิจารณาตรวจภายในเทาที่จําเปนเพื่อลดการนําเชื้อโรคเขาสูโพรงมดลูก 

ประเมินผลการพยาบาล :  

 ผลการตรวจภายในไมพบสายสะดือยอย อัตราการเตนของหัวใจทารกสมํ่าเสมอ แฝดคนแรก 140 ครั้ง/นาที แฝดคน

ที่สอง 148 ครั้ง/นาที 

 

ปญหาที่ 4 : มารดาวิตกกังวลเกี่ยวกับถุงน้ําครํ่าแตก 

ขอมูลสนับสนุน :  

 1. มารดาครรภแรก มีสีหนาไมสดชื่น 

 2. ซักถามถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับบุตรและตนเองเน่ืองจากถุงนํ้าคร่ําแตก 

วัตถุประสงคการพยาบาล : 

 เพื่อคลายความวิตกกังวล 

เกณฑการประเมินผล : 

 1. มีสีหนาสดชื่น 

 2. ใหความรวมมือในแผนการรักษาพยาบาล 

กิจกรรมการพยาบาล :  

 1.  เปดโอกาสใหผูคลอดซักถามขอสงสัยเก่ียวกับถุงนํ้าคร่ําแตกพรอมตอบปญหาขอสงสัยและนํามาวางแผนการพยาบาล

ที่เหมาะสมตอไป 

 2.  อธิบายใหทราบถึงสาเหตุของการเกิดถุงนํ้าคร่ําแตก 

 3.  ใหขอมูลเก่ียวกับแผนการรักษาพยาบาล เชน การชวยคลอด การพยาบาลในระยะรอคลอด ระยะคลอด ระยะ

หลังคลอด 

 4.  อธิบายขั้นตอนการดูแลดวยทาทีที่สงบ ม่ันคงและจริงใจ 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. กระสับกระสายบิดตัวไปมาเม่ือมดลูกหดรัดตัว 

 3. มดลูกหดรัดตัว 3-4 ครั้งใน 10 นาที แตละครั้งนาน 40-45 วินาที 

 4. แสดงสีหนาเจ็บปวด 

วัตถุประสงคการพยาบาล : 

 เพื่อทุเลาอาการเจ็บครรภ 

เกณฑการประเมินผล : 

 1. กระสับกระสายนอยลง 

 2. เม่ือมลูกหดรัดตัว สามารถควบคุมความเจ็บปวดไดดวยเทคนิคการหายใจ การนวด 

 3. คลายความเจ็บปวดไดบางขณะมดลูกไมหดรัดตัว 

กิจกรรมการพยาบาล : 

 1.  เฝาดูแลอยางใกลชิด ปลอบโยนใหกําลังใจ และสัมผัสผูคลอดดวยความนุมนวลเพื่อเกิดความอบอุน เกิดความ

ม่ันใจและสามารถเผชิญตอความเจ็บปวดได 

 2  สอนเทคนิคการหายใจที่ถูกวิธี เพื่อผอนคลายความเจ็บปวดพรอมทั้งใหคําชมเชยเม่ือปฏิบัติไดถูกตอง เชน เม่ือ

มดลูกหดรัดตัวใหหายใจเขาออกลึก ๆ ชา ๆ   และหายใจออกชา ๆ   

 3.  ชวยบีบนวดบริเวณหลัง กระดูกกนกบ และหนาขาอยางเบามือ เพื่อบรรเทาอาการปวดและเพื่อใหผูคลอดมี

กําลังใจและม่ันใจวาจะผานความเจ็บปวดน้ีไปไดดวยด ี

 4.  ดูแลความสุขสบายทั่วไป เชน เช็ดหนา เช็ดตัว จัดส่ิงแวดลอมใหอากาศถายเทสะดวก เส้ือผาและเครื่องนอน

สะอาด ไมเปยกชื้น เพื่อใหผูคลอดสุขสบายและรูสึกสดชื่นขึ้น 

 5.  ตรวจและบันทึกการหดรัดตัวของมดลูกทุก 30 นาที เพื่อประเมินภาวะผิดปกติของการหดรัดตัวของมดลูก 

ประเมินผลการพยาบาล : 

 ผูคลอดสงเสียงครางเบาลง และอาการกระสับกระสายลดลง เม่ือมดลูกหดรัดตัว  3-4 ครั้งใน  10 นาที สามารถใช

เทคนิคการหายใจทุกครั้ง รูสึกคลายความเจ็บปวดไดบางเม่ือมดลูกคลายตัว 

 

การพยาบาลมารดาและทารกระยะคลอด 

ปญหาที่ 1 : ทารกมีภาวะเส่ียงตอการขาดออกซิเจนในระยะคลอดไดเนื่องจากตั้งครรภแฝด 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 หายใจไดเองสมํ่าเสมอ 

เกณฑการประเมินผล : 

 1. อัตราการเตนของหัวใจอยูในเกณฑปกติ 110-160 ครั้ง/นาที 

 2. การประเมินทารกแรกเกิดโดยหลักการ APGAR Score มีคะแนนมากกวา 7 เม่ือ 1, 5 นาทีหลังคลอด 
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กิจกรรมการพยาบาล : 

 1.  ใหออกซิเจนแกมารดาทางCannula 5 ลิตร/นาที ในขณะเจ็บครรภ 

 2.  ใหมารดานอนตะแคงซายในชวงที่ไมมีการเบงคลอดเพื่อใหเลือดมาเล้ียงมดลูกและบริเวณรกมากขึ้น เพื่อปองกัน

ทารกในครรภขาดออกซิเจนได 

 3.  ฟงเสียงหัวใจทารกทุก 5 นาที พรอมบันทึกการพยาบาลเพื่อประเมินทารกขาดออกซิเจน 

 4.  รายงานแพทยเม่ือพบวาอัตราการเตนหัวใจทารกนอยกวา 110 ครั้ง/นาที หรือมากกวา 160 ครั้ง/นาที หรือไม

สมํ่าเสมอ 

 5.  เตรียมบุคลากรและเครื่องมือในการชวยฟนคืนชีพทารก 

 5.1  บุคลากรในทีมสามารถทํา Resuscitation ไดเปนอยางดี อยางนอย 2 คน  

 5.2  เตรียมเครื่องมือที่ดีพรอม มีดังน้ี 

  - 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 น้ิว 

  - กรรไกร  

  - เตรียมรถ Transfer  พรอมออกซิเจนและผา  Keep warm 

 6. ประสานงานกับหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤตในการเตรียมพรอมรับทารกที่อาจมีปญหา 

 7. เตรียมมารดาเพื่อชวยเหลือการคลอดที่เร็วกวาปกติ 

 7.1 งดนํ้าและอาหาร 

 7.2 เตรียมทําความสะอาดผิวหนังบริเวณหนาทองและอวัยวะสืบพันธุภายนอก 

 7.3 เตรียมเลือด  ( PRC ) ไว  2 ยูนิต 

 8. เม่ือทารกคลอดรับทารกมาวางบน  Radiant warmer  

 9. จัดทาของศีรษะทารกใหคอแหงนเล็กนอย (Slightly extending or sniffing position)  

 10. เปดทางเดินหายใจใหโลง ทารกไมมีขี้เทาปนในนํ้าคร่ํา ดูดเสมหะในปากและจมูก 

 11. เช็ดตัวใหแหงและเอาผาเปยกออก 

 12. กระตุนใหทารกหายใจดวยการสัมผัสโดยดีดหรือตบฝาเทาเบา  ๆ หรือ ใชฝามือลูบที่บริเวณลําตัวดานหลังเบา ๆ  

 13. ประเมินสภาพโดยดูการหายใจ  อัตราการเตนของหัวใจ และสีผิวจะเปนแนวทางทีใ่ชตัดสินการชวยเหลือตอไป 

การประเมินควรทําเปนขั้นตอนดังน้ี 

 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 : ผูคลอดมีโอกาสไดรับอันตรายจากการชวยคลอดครรภแฝด 

ขอมูลสนับสนุน :  

 1. มารดาครรภแรกอายุ 17 ป 

 2. มดลูกหดรัดตัวถี่ Interval 2 นาที 30 วินาท ี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 ถาพบส่ิงผิดปกติใหรีบรายงาน

แพทยทราบ 
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 9.บั นทึกรายงานการคลอดโดยละเอียดเพื่อติดตามดูแลมารดาหลังคลอดตอไป 

ประเมินผลการพยาบาล :  

 1.  ประเมินการสูญเสียเลือดหลังคลอดประมาณ 300 ซีซี 

 2.  แผลฝเย็บไมมีการฉีกขากเพิ่ม 

 3.  ผลการตรวจวัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิรางกาย 37.3 องศาเซลเซียส ชีพจร 80 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 

ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 100/60 มิลลิเมตรปรอท 

 4.  มารดาปสสาวะหลังคลอดภายใน 6 ชั่วโมง หลังคลอด 

 

การพยาบาลมารดาและทารกหลังคลอด 

ปญหาที่ 1 : มารดาเส่ียงตอการตกเลือดในระยะคลอดและหลังคลอดเนื่องจากมดลูกหดรัดตัวไมด ี

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. ประเมินสุขภาพของมารดาเม่ือแรกรับ ดูแลใหสารนํ้าตามแผนการรักษาเพื่อปองกันภาวะตกเลือด 

 2. เฝาระวังสังเกตการเปล่ียนแปลงอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ เชนการหดรัดตัวของมดลูก การสูญเสียเลือด 

สัญญาณชีพ เปนตน 

 3. ตรวจสอบความผิดปกติตาง ๆ  ไดแกการหดรัดตัวของมดลูกและการแตกของถุงนํ้า 

 4. ประเมินความกาวหนาของการคลอด ตรวจสอบการคลอด และการแตกของถุงนํ้าคร่ําทารกคนที่สองอยางใกลชิด

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 ไมกล้ันปสสาวะเพื่อลดการขัดขวางการหด

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 น้ําหนกัตัวนอย 

ขอมูลสนับสนุน : 

 1. มารดาซักถามถึงอาการของทารกบอยครั้งวา “ลูกตัวเล็กจะเปนอะไรไหม ตองเขาตูอบหรือเปลา” 

 2. มารดาสีหนาวิตกกังวล 

 3. ทารกไดรับการสังเกตอาการที่หอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต 

วัตถุประสงคการพยาบาล : 

 มารดาเขาใจ ยอมรับในแผนการรักษาของแพทยและลดความกังวลลง 

เกณฑการประเมินผล : 

 1. เม่ือพูดคุยทบทวนความเขาใจในแผนการรักษาสามารถตอบคําถามไดถูกตอง 

 2. มารดาสีหนาลดความกังวลลง สดชื่นขึ้น 

กิจกรรมการพยาบาล : 

 1 .สรางสัมพันธภาพที่ดีกับมารดาและครอบครัวดวยความจริงใจ เปดโอกาสใหพูดคุยระบายความรูสึกตางๆ  รวมทั้ง

ยอมรับทาทีและปฏิกิริยาตอบสนองตอความเครียดและความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น 

 2. อธิบายใหมารดาและครอบครัวทราบถึงภาวะที่อาจเกิดขึ้นไดในทารกครรภแฝดและแผนการดูแล เปดโอกาสให

ซักถามและตอบขอสงสัยตางๆ ดวยความเต็มใจ 

 3. ใหขอมูลเก่ียวกับทารกใหมารดารับทราบวาจะมีแพทยและพยาบาลใหการดูแลชวยเหลือทารกเพื่อชวยลดความ

กลัว และความวิตกกังวล 

 4. เม่ือทารกคลอดแลวจัดใหมารดาไดสัมผัสและเห็นทารก สงเสริมให Eye to Eye Contract เพื่อสรางสัมพันธภาพ

ที่ดีระหวางมารดาและทารก 

 5. สนับสนุนใหครอบครัวมีสวนรวมในการรับรูปญหาและใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม 

 6. ประเมินความตองการในการชวยเหลือ สนับสนุนทารกและครอบครัว เชน ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ให

มารดาเตรียมพรอมในการหาแหลงสนับสนุนทางสังคม ติดตอประสานทีมการดูแลสุขภาพที่บาน เพื่อชวยติดตามดูแลสุขภาพ

มารดาและทารกอยางตอเน่ือง 

การประเมินผล : 

 มารดาสีหนาสดชื่นขึ้น ความวิตกกังวลลดลง มารดาและครอบครัวยอมรับและมีความพรอมในการเล้ียงดูทารกแฝด 
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ปญหาที่ 3 : มารดาตองการสงเสริมสัมพันธภาพระหวางมารดาและทารกหลังคลอด 

ขอมูลสนับสนุน :  

 1. มารดาบอกวา “ขออุมลูกไดไหมไมรูมีนํ้านมหรือเปลาจะใหดูดนมไดไหม” 

 2. ทาทางมารดากระตือรือลนที่ตองการกอดสัมผัสและใหทารกดูดนม 

วัตถุประสงคการพยาบาล : 

 มารดาเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอทารกและใหความรวมมือใหการเล้ียงดูทารกดวยนมมารดา 

เกณฑการประเมินผล : 

 1. มารดาโอบกอดทารกดวยความชื่นชม 

 2. มารดาใหความรวมมือและปฏิบัติตามคําแนะนําของพยาบาล 

กิจกรรมการพยาบาล : 

 1. ใหคําแนะนํามารดาในการสรางสัมพันธภาพกับทารก เชน การอุมทารก การใหทารกดูดนมมารดา การชวยจัดทา

ทารก กรณีทารกหิวพรอมกัน การสบตาหรือการพูดคุยกับทารก แนะนําการเล้ียงบุตรดวยนมมารดาอยางเดียวไมนอยกวา 6 

เดือน 

 2. ดูแลใหมารดาไดพักผอนและไดรับโภชนาการอยางเพียงพอ เพื่อใหมารดามีศักยภาพในการดูแลทารกไดเต็มที่ 

 3. สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพระหวางมารดาสามีและทารกโดยการเปดโอกาสใหเขาเยี่ยมและจัดสถานที่ใหมี

ความเปนสวนตัว 

การประเมินผล :  

 มารดาและครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีตอทารก 

  

Discussion   เปรียบเทียบกรณีศึกษากับหลักฐานเชิงประจักษ    

หลักฐานเชิงประจักษ เทียบเคียงกรณีศึกษา 

การตั้งครภแฝดถือเปนการตั้งครรภที่มีความเส่ียงสูงทางสูติกรรม

เน่ืองจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนไดบอยทั้งในชวงกอนคลอด 

ขณะคลอด หลังคลอด ภาวะแทรกซอนที่พบไดแก 

- การแทงบุตร (Spontaneous abortion)   

- ความพิการแตกําเนิด (Congenital malformations) 

- ความดันโลหิตสูงระหวางการตั้งครรภ (Hypertensive 

disorder in pregnancy) 

- การคลอดกอนกําหนด (Preterm birth) 

- การตั้งครรภเน่ินนาน (Prolonged pregnancy) 

- ทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอย (Low birthweight) 

- การพัฒนาการของทารกผิดปกติ (Long-term infant 

development) 

- ในหญิงตัง้ครรภรายน้ี การคลอดกอนกําหนด (Preterm 

birth) อายุครรภ 35 สัปดาหทองแข็งตึงเปนพัก  ๆ กอน

มาโรงพยาบาล แรกรับปากมดลูกเปดขยาย  4 

เซนติเมตร ความบางตัวของปากมดลูก 100% สวนนํา

เปนศีรษะอยูที่ระดับ 0 ถุงนํ้าคร่ํายังอยู มีการหดรัดตัว

ของมดลูกระยะพัก  3 นาที ระยะหดตัว  40 วินาที 

ความรุนแรงระดับ +2  มีอาการเจ็บทองจริง เขาสูระยะ 

active phase ตรวจอัลตราซาวดสวนนําทารกเปนศีรษะ

ทั้งคู คาดคะเนนํ้าหนักทารก  1,488 กรัม และ 1,600 

กรัม แพทยพิจารณาใหคลอดทางชองคลอดได 

การวางแผนการคลอดของทารกครรภแฝดสอง 

1. ครรภแฝดชนิด monoamnion ผาทองคลอดเน่ืองจาก

จะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนไดสูงในขณะคลอด

โดยเฉพาะการพันกันของสายสะดือ 

 

สตรีตั้งครรภรายน้ี ครรภแฝดชนิดที่ทารกมีสวนนําเปน

ศีรษะทั้งคู  มีอาการเจ็บครรภรวมกับ ปากมดลูกเปด

ขยาย  4 เซนติเมตร ความบางตัวของปากมดลูก 100% 
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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

ใหญทารกครรภแฝดชนิดน้ีใหลองคลอดทางชองคลอด

ไดถาไมมีขอบงชี้ทางสูติกรรม การผาทองคลอดไมไดทํา

ใหผลลัพธทางทารกดีขึ้น ถาทารกสวนนําเปนศีรษะทั้งคู 

4. ครรภแฝดชนิดที่ทารกครรภแรกสวนนําเปนศีรษะ แต

ทารกคนที่ 2 มีสวนนําที่ไมใชศีรษะ (non-vertex) กลุม

น้ีมีความหลากหลายในการตัดสินวิธีคลอด 

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 

สวนนําเปนศีรษะอยูที่ระดับ 0 ถุงนํ้าคร่ํายังอยู คาดคะเน

นํ้าหนักทารก 1,488 กรัม และ 1,600 กรัม ตรวจอัลตรา

ซาวดสวนนําทารกเปนศีรษะทั้งคู ลักษณะรกแยกออก

จากกัน (Diamnion c Dichorion)  แพทยพิจารณาให

คลอดทางชองคลอดได ขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. อธิบายใหผูคลอดทราบถึงขั้นตอนในการชวยคลอด

ครรภแฝด  

2. เตรียมผูคลอดใหนอนบนเตียงคลอดที่มีขาหยั่งนอนทา  

Lithotomy  

3. เตรียมอุปกรณในการชวยคลอดครรภแฝดใหพรอม 

4. ชวยเหลือการคลอดทารกแฝดรวมกับสูติแพทย 

5.ชวยเหลือการคลอดทารกแฝดคนหลังเปนทาศีรษะโดย

ชวยกดยอดมดลูกจนกวาศีรษะจะเขาสูชองเชิงกราน 

เพื่อใหสูติแพทยทําคลอดแฝดคนหลังตอไป 

6. ประเมินการสูญเสียเลือดและตรวจการฉีกขาดของ

แผลฝเย็บและชองทางคลอด  

7. บันทึกรายงานการคลอดโดยละเอียดเพื่อติดตามดูแล

มารดาหลังคลอดตอไป 

 

 

 แนวทางสําหรับการดูแลขณะคลอดทางชองคลอดทารกครรภ

แฝด 

- มีผูเฝาคลอดที่ไดรับการอบรมมาอยางเพียงพออยูกับผู

คลอดตลอดระยะเวลาของการคลอด โดยติด 

Electronic fetal monitoring กับผูคลอดตลอดเวลา 

- เตรียมจองเลือด 

- มีสูติแพทยที่มีประสบการณในการทําหัตถการตางๆใน

ระยะคลอด 

แนวทางสําหรับการดูแลเตรียมการคลอดครรภแฝด 

- แพทยตรวจอัลตราซาวดเพื่อวางแผนการคลอด

ที่เหมาะสมทารกครรภแฝด 

- งดนํ้าและอาหารเตรียมพรอมกรณีคลอดติดขัด 

- เตรียมทําความสะอาดผิวหนังบริเวณหนาทอง

และอวัยวะสืบพันธุภายนอก 

- เตรียมเลือด  ( PRC ) ไว  2 ยูนิต 

- เตรียมบุคลากรและเครื่องมือในการชวยฟนคืน



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 631 

หลักฐานเชิงประจักษ เทียบเคียงกรณีศึกษา 

- มีเครื่องตรวจคล่ืนความถี่สูงเพื่อประเมินทาและ

สถานภาพของทารกคนที่ 2 หลังจากที่ทารกคนแรก

คลอดแลว 

- มีวิสัญญีแพทยที่พรอมจะใหการระงับการรูสึก ในการที่

ตองผาคลอดทางหนาทอง หรือทําหัตถการทางชอง

คลอดอ่ืนๆ 

- มีบุคลากรที่มีประสบการณในการดูแล ใชหัตถการฟน

คืนชีพแกทารก 

ชีพทารก 

- บุคลากรในทีมสามารถทํา  Resuscitation  ได

เปนอยางดี อยางนอย 2 คน  

- เตรียมเครื่องมือที่ดีพรอม 

- แจงกุมารแพทย และประสานงานกับหอผูปวย

ทารกแรกเกิดวิกฤตในการเตรียมพรอมรับ

ทารกที่อาจมีปญหา 

   

สรุปกรณีศึกษา 
 

 การชวยคลอดครรภแฝดคลอดทางชองคลอด เปนสูติศาสตรหัตถการผูคลอดมีโอกาสไดรับอันตรายจากการชวย

คลอดเพื่อใหความกาวหนาของการคลอดดําเนินไปอยางปกติ  และเพื่อเปนการชวยเหลือชีวิตมารดาและทารกในครรภ

พยาบาลเปนบุคลากรสําคัญในการเฝาระวังและใหการดูแลหญิงตั้งครรภการพยาบาลที่สําคัญที่สุดคือ ตองสามารถประเมิน

อาการและรายงานแพทยไดในระยะเวลาอันเหมาะสม รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณกูชีพทารกแรกเกิดและเปนสวนหน่ึงในทีม

สุขภาพเพื่อใหการดูแลมารดาครรภแฝดปลอดภัยจากภาวะแทรกซอน เม่ือส้ินสุดการคลอดการดูแลเม่ือจําหนายออกจาก

โรงพยาบาล การนอมนําศาสตรพระราชา สูพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืนการสงเสริมสนับสนุนใหครอบครัวมีสวนรวมในการรับรู

ปญหาและใหความชวยเหลือตามความเหมาะสมก็มีความสําคัญ ทีมสุขภาพตองประเมินความตองการในการชวยเหลือ ใหการ

สนับสนุนทารกและครอบครัว เชน ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ใหมารดาเตรียมพรอมในการหาแหลงสนับสนุนทางสังคม 

ติดตอประสานทีมการดูแลสุขภาพที่บาน เพื่อชวยติดตามดูแลสุขภาพมารดาและทารกอยางตอเน่ืองและเหมาะสมตอไป 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทาํความเย็นกรีน 

ของผูบริโภคไทย ตัวอยางของการศึกษา คือ ผูบริโภคไทยที่ใชหรือมีสวนในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑตูเย็น 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) ตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีน คือ รายไดตอเดือน ปจจัย

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑในลักษณะกรนีและดานชองทางการจัดจําหนาย สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงลบอยางมี

นัยสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ คือ ปจจัยสวนประสมทาการตลาดดานราคา 3) ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดไมมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีน และ 4) สมการถดถอยโลจิสติคของงานวิจัย สามารถอธิบายการตัดสินใจ

ของผูบริโภคที่จะซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนไดรอยละ 29 และสมการสามารถจําแนกการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

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  
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1. บทนํา  
 

ประเด็นความยั่งยืนที่ประกอบดวยสามดาน คือ ความยั่งยืนดานสังคม ความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม และความยั่งยืน

ทางดานเศรษฐกิจ เปนประเด็นที่มีการศึกษากันมากและทุกภาคสวนใหความสนใจ (Savitz, 2013) ภาวะโลกรอนและ

กฎระเบียบนานาชาติที่เก่ียวของกับนโยบายการลดโลกรอนมีผลกระทบตอการผลิตสินคาทุกชนิด รวมถึงสินคาเครื่องทําความเย็น 

มีการศึกษาพบวา สารทําความเย็นบางชนิดในผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นสามารถกอความเสียหายตอสภาพแวดลอมได 

โดยสารตัวที่สําคัญที่สุด คือ สารทําความเย็นสังเคราะหชนิดคลอโรฟลูออโรคารบอน (Chlorofluorocarbon หรือ CFC) เปน

สารที่กัดเซาะชั้นโอโซนที่สงผลใหเกิดภาวะโลกรอน การปรับมาตรฐานส่ิงแวดลอมทั่วโลก ทําใหเกิดการลดหรือเลิกใชสารชนิด

คลอโรฟลูออโรคารบอน (Calm, 2008) มีการใชเทคโนโลยีกรีน (Green) หรือเทคโนโลยีสีเขียวซ่ึงเปนเทคโนโลยีที่ลด

ผลกระทบเชิงลบตอส่ิงแวดลอมและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในกระบวนการผลิตมากขึ้น (Shecco, 2014) เชน การใชสารที่

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอยางสารไฮโดรคารบอนในเครื่องทําความเย็นกรีน ถือเปนทางเลือกที่ปลอดภัย (Calm, 2008) และมี

ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานเทียบเทาหรือมากกวาเทคโนโลยีเดิม (Stafford & Hartman, 2013) การบริโภค

ผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นมีแนวโนมที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เหตุผลอันเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่รอนเกือบ

ตลอดทั้งป ผูบริโภคในประเทศไทยจึงมีความตองการสูงในผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ นอกจากสภาพ

อากาศประเทศไทยที่รอนแลว การฟนตัวของตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยยังไดกระตุนอุปสงคในสินคาประเภทน้ี

มากขึ้นดวย (Euromonitor, 2016) และเน่ืองจากในตลาดเครื่องทําความเย็นในประเทศไทยมีทั้งผลิตภัณฑแบบเดิมที่ไมไดใช

สารที่ชวยลดภาวะโลกรอนและผลิตภัณฑกรีนที่ใชสารที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม จึงนาสนใจวา การบริโภคที่เพิ่มขึ้นของ

ผูบริโภคไทยดังกลาว มีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นอยางไร มีปจจัยใดบางที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

เครื่องทําความเย็นดังกลาว ซ่ึงการศึกษาและวิจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคน้ัน ถือเปนวิธีที่จะนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจ 

(Kumar, John, & Senith, 2014)  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนข

องผูบริโภคในประเทศไทย ซ่ึงผลวิจัยจะเปนประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจและการสรางกลยุทธการตลาดผูบริโภคในผลิตภัณฑ

เครื่องทําความเย็น รวมถึงประโยชนในการกระตุนใหเกิดนวัตกรรมหรือการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและลด

โลกรอนของประเทศไทยมากขึ้นในอนาคต  

 

2. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

2.1 การตลาดกรีนหรือการตลาดสีเขียว (Green marketing) 

ความหมายของการตลาดกรีน หมายถึง การทําการตลาดทางดานผลิตภัณฑโดยไมสงผลกระทบดานลบตอ

ส่ิงแวดลอม (Mohajan, 2012) หลายบริษัทมีนโยบายที่จะไมสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยมีกระบวนการผลิตและ

ผลิตภัณฑที่กรีนมากขึ้น (Maheshwari, 2014) มีกําหนดกลยุทธเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือกลยุทธกรีน (Green 

strategies) และทํากิจกรรมทางการตลาดกรีน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันที่เหนือกวาคูแขง (Sen, 2014) การศึกษา

ของ Maheshwari (2014) พบวา บริษัทที่มุงเรื่องกรีนหรือมีนโยบายลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ไดประโยชนจากการลด

ตนทุนการผลิตและประโยชนดานโอกาสทางการตลาด รวมถึงการสรางภาพลักษณที่ดีของบริษัทในดานกรีนดวย Mir (2016) 

ระบุวา ในอดีตที่ผานมา ทั้งบริษัทและผูบริโภคใหความใสใจเก่ียวกับผลิตภัณฑกรีนไมมากนัก แตในปจจุบันความใสใจไดเพิ่ม

มากขึ้น สอดคลองงานวิจัยของ Sen (2014) อธิบายถึงผูบริโภคไดตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอมมากขึ้นกวาอดีต และพยายาม

ปรับตัวในการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกรีนหรือผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากขึ้นใน

ปจจุบัน การศึกษาของ Maheshwari (2014) ระบุวา ผูบริโภคที่ใสใจดานส่ิงแวดลอม มีโอกาสที่จะซ้ือผลิตภัณฑกรีนมากกวา
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ผูบริโภคทั่วไป และยังพบวา การตลาดกรีนสามารถสรางความตระหนักของผูบริโภค (Awareness) เก่ียวกับผลิตภัณฑกรีนที่

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม งานวิจัยของ Sen (2014) ชี้วา ผูบริโภคยินดีที่จะจายราคาที่สูงขึ้น หากผลิตภัณฑกรีนใหคุณคาและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น    
 

2.2 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

สวนประสมทางการตลาด คือ กลุมของปจจัยที่ตองใชเพื่อการสรางกลยุทธการตลาดที่สรางความสําเร็จ ถือเปน

เครื่องมือทางการตลาดที่สําคัญตอธุรกิจในปจจุบัน McCarthy ไดกําหนดสวนประสมทางการตลาดใน 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 โดยสวนประสมทางการตลาดน้ี คือ เครื่องมือหลักขององคกรธุรกิจ

เพื่อวางตําแหนง (Positioning) ใหเหมาะสมที่สุดในตลาดที่มุงหวัง แมจะมีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมปจจัย P ใหมากขึ้น แต

องคกรธุรกิจในปจจุบันยังคงใช 4Ps หลักดังกลาวในการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ (Goi, 2009) 

Goi (2009) ระบุวา สวนประสมทางการตลาดถูกใชเปนเครื่องมือทางการตลาดแตกตางกันไปในแตละองคกรธุรกิจ 

ซ่ึงขึ้นอยูกับทรัพยากรที่มีอยู เงื่อนไขทางตลาด และการเปล่ียนแปลงความตองการของลูกคา ดังน้ัน ปจจัยแตละตัวอยางถูกให

นํ้าหนักแตกตางกันไปในแตละชวงเวลา การศึกษาของ Isoraite (2016) สรุปวา ความพึงพอใจของผูบริโภคซ่ึงจะนําสูการ

ตัดสินใจซ้ือ มีความสัมพันธกับปจจัย 4Ps ของสวนประสมทางการตลาด สอดคลองกับการศึกษาของ Maheshwari (2014) ที่

ระบุวา การตลาดมีสวนสําคัญตอการสรางความตระหนักในผูบริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑกรีน 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของดานผลิตภัณฑ 

งานวิจัยของ สุกัญญา หมูเย็น (2559) พบวา ผูบริโภคที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมจะใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐณิชา นิสัยสุข (2556) ที่ระบุวา ทัศนคติที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม งานวิจัยของ 

ชุตินันท  จีรวะรวงศ และดนุพล หุนโสภณ (2015) พบวา ปจจัยดานทัศนคติที่มีตอเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมีอิทธิพล

ตอความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑกรีนของผูบริโภค สวนการศึกษาของ Agarwal, Faiz, and Gupta (2016) ในการตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑ 

ออแกนิค (Organic products) พบวา การมีขอมูลและความรูที่มากขึ้นและการมีหลักฐานเชิงวิทยาศาสตรจะมีผลเชิงบวก

อยางมีนัยสําคัญตอการตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑออแกนิค รวมถึงยังพบอีกวา การมีผลิตภัณฑใหซ้ืออยางเพียงพอ (Availability) และ

มีใหเลือกหลายหลายมากกวาจะมีผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอการตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑออแกนิคในอนาคต 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของดานราคา 

งานวิจัยของ Chockalingam et al. (2016) ทําการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค พบวา ราคามีผลเชิงบวก

อยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค เชนเดียวกับงานวิจัยของ Sen (2014) ที่ระบุวา ผูบริโภคยินดีที่จะจายราคา

ที่สูงขึ้น หากผลิตภัณฑกรีนใหคุณคาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคลองกับการศึกษาทัศนคติของผูบริโภคเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑกรีนของ Kaur (2015) ที่ชี้วา ผูบริโภคยินดีที่จายเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ ตรงขามกับการศึกษาของ Agarwal, Faiz, 

and Gupta (2016) ในการตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑออแกนิค (Organic products) ที่พบวา ราคาที่ลดลงจะมีผลเชิงบวกอยางมี

นัยสําคัญตอการตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑออแกนิค กรีน และงานวิจัยของ Joshi and Rahman (2015) ที่ระบุวา ราคาที่สูงของ

ผลิตภัณฑจะสงผลเชิงลบตอความตั้งใจซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑกรีนของผูบริโภค 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของดานชองทางการจัดจําหนาย 

งานวิจัยของ Chockalingam et al. (2016) ทําการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค พบวา ความสะดวกในการ

ซ้ือมีผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค โดยเฉพาะการซ้ือของผานชองทางอินเทอรเน็ต (Online 

shopping) งานวิจัยของ Sen (2014) ที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑกรีนของผูบริโภค ระบุวา การมีผลิตภัณฑ

พรอมใหซ้ือตลอดเวลา (Availability) มีความสําคัญอยางมากตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค หากผลิตภัณฑไมมีใหซ้ือ 

อาจจะสงผลเชิงลบตอผลิตภัณฑและบริษัทได ดานการศึกษาของ สุกัญญา หมูเย็น (2559) พบวา ปจจัยดานการจัดจําหนาย

และสถานที่ที่จัดจําหนายมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวในระดับมาก ดังน้ัน การกระจายสินคากรีนใหกวางและ

ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อใหสามารถหาซ้ือไดงาย จะชวยสงเสริมการซ้ือสินคากรีนใหเพิ่มมากขึ้น 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของดานสงเสริมทางการตลาด 

การศึกษาของ Agarwal, Faiz, and Gupta (2016) ในการตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑออแกนิค (Organic products) พบวา 

การมีขอมูลที่มากขึ้น การโฆษณาที่มากขึ้น การมีหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร และอิทธิพลจากเพื่อนหรือครอบครัว สงผลเชิงบวก

อยางมีนัยสําคัญตอการตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑออแกนิค เชนเดียวกับการศึกษาของ ณัฐณิชา นิสัยสุข (2556) ที่พบวา การส่ือสาร

การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอมและความรูในเรื่องปญหาส่ิงแวดลอมของผูบริโภคมีผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุตินันท จีรวะรวงศ และ ดนุพล หุนโสภณ (2015) ที่

ระบุวา การโฆษณามีอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑกรีนของผูบริโภค 

 

3. กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 

จากวัตถุประสงคการวิจัยและการทบทวนวรรณกรรมขางตน ผูวิจัยเลือกตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก ผลิตภัณฑในลักษณะทั่วไป ผลิตภัณฑในลักษณะกรีน ราคา ชองทางการจัด

จําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด เหตุผลที่ผูวิจัยแยกผลิตภัณฑออกเปนสองลักษณะ ไดแก ลักษณะทั่วไปและลักษณะ

กรีน เพื่อตองการวิเคราะหวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับสองลักษณะแตกตางกันหรือไมและลักษณะทั้งสองมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือแตกตางกันหรือไมและอยางไร สวนตัวแปรตาม ผูวิจัยใชตัวแปรหุน (Dummy) โดยใหมีคาเทากับ 1 เม่ือมีการ

ตัดสินใจซ้ือ และเทากับ 0 เม่ือผูบริโภคไมตัดสินใจซ้ือ สําหรับปจจัยดานประชากรศาสตร จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ 

การศึกษา รายได และสถานภาพ เปนตัวแปรควบคุมของงานวิจัย สวนดังแสดงในภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
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4. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนของ

ผูบริโภคไทย 

 

5. วิธีดําเนินงานวิจัย 
 

การศึกษาครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ )Quantitative Research  (โดยใชวิธีการสํารวจ จากตัวอยางดวยแบบสอบถาม 

(Questionnaires) ทางออนไลน มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

5.1 ประชากรและตัวอยาง 

ประชากรของงานวิจัย คือ ผูบริโภคสินคาเครื่องทําความเย็นประเภทตูเย็นในประเทศไทยที่มีประสบการณการซ้ือ

หรือรวมตัดสินใจในการซ้ือสินคาเครื่องทําความเย็น ซ่ึงไมทราบจํานวนที่แทจริง ในการคํานวณหาขนาดตัวอยาง (Sample 

size) ผูวิจัยใชแนวทางของ Hsieh et al. (1998) ที่แนะนําจํานวนตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับงานวิจัยที่เลือกใชการวิเคราะห

ถดถอยโลจิสติค โดยการคํานวณดวยโปรแกรม G*Power 3.1 ไดกําหนดความคลาดเคล่ือนของการทดสอบ (Effect size) ที่ 

0.405 อํานาจการทดสอบ (Power) ที่รอยละ 95 ระดับนัยสําคัญ (two-sided significant level) ที่ 0.05 ไดขนาดตัวอยาง

เทากับ 317 ขอมูล ซ่ึงเปนขนาดอยางต่ําของงานวิจัย 
 

5.2 เคร่ืองมือวิจัยและการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือของงานวิจัยเปนแบบสอบถาม ซ่ึงไดรับการตรวจสอบและประเมินความตรงของเครื่องมือ (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 ไดคา 

Cronbach's Alpha เทากับ 0.92 ถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือเพียงพอที่จะใชในการวิจัย (Hair et al., 2014) 
 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

งานวิจัยเก็บขอมูลทางอินเตอรเน็ต (Online survey) โดยเลือกเก็บขอมูลเฉพาะผูบริโภคที่มีประสบการณการซ้ือ

หรือรวมตัดสินใจในการซ้ือสินคาเครื่องทําความเย็นประเภทตูเย็น แบบสอบถามที่ไดรับกลับและมีความถูกตองของขอมูลมี

จํานวน 402 แบบสอบถาม ถือวาเพียงพอและเหมาะสมตอการวิเคราะหถดถอยโลจิสติคตามเกณฑที่คาดหวัง 
 

5.4 การวิเคราะหขอมูล 

งานวิจัยใชรอยละในการวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรและใชการวิเคราะหถดถอยโลจิสติค ( Logistic 

regression) เพื่อทดสอบอิทธิพลของตัวแปรตนตอตัวแปรตาม จากกรอบแนวคิดในงานวิจัยในภาพที่ 1 ทําใหไดสมการ

ถดถอยโลจิสติค ดังน้ี 

Log (Odds) =  + 1SEX + 2AGE + 3DEGREE + 4INCOME + 5STATUS + 6GENERAL  

                + 7GREEN + 8PRICE + 9PLACE + 10PROMO 

โดยที่  Odds คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณการซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนเม่ือเทียบกับเหตุการณไมซ้ือ  

 คือ คาคงที่,  คือ คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยโลจิสติค 
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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 จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.0 ตามลําดับ ดานระดับการศึกษา พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนมากมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คือ มีจํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 71.6 ดานรายไดตอเดือน ผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 248 คน หรือรอยละ 61.7 มีรายไดตอเดือนนอยกวา 40,000 บาท สวนรายไดตอเดือนมากกวา 

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 backward-

stepwise method) ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

คาคงที่  -6.123 2.234 7.515 1 .006** .002 

รายไดตอเดือน (INCOME) .725 .222 10.630 1 .001** 2.065 

ดานผลิตภัณฑในลักษณะกรีน (GREEN) 1.944 .478 16.517 1 .000*** 6.987 

ดานราคา (PRICE) -1.333 .623 4.571 1 .033* .264 

ดานชองทางการจัดจําหนาย (PLACE) 1.064 .545 3.810 1 .050* 2.899 

-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 

 

ผลการทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยโลจิสติคที่ได ดวย Hosmer and Lemeshow test พบวา ได

คาสถิติทดสอบ Chi-square เทากับ 14.535 และคา sig. = .069 ซ่ึงมากกวา .05 ดังน้ัน จึงสรุปวา สมการที่ไดมีความ

เหมาะสม โดยพบวา ตัวแปรที่มีผลตอการซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ รายไดตอเดือน 

ผลิตภัณฑในลักษณะกรีน ราคา และชองทางการจัดจําหนาย มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยโลจิสติค เทากับ 0.725, 1.944, -

1.333 และ 1.064 ตามลําดับ สามารถเขียนสมการถดถอยโลจิสติคไดดังน้ี 

Log (Odds) = -6.123 + 0.725 INCOME + 1.944 GREEN – 1.333 PRICE + 1.064 PLACE 

เม่ือพิจารณาความสามารถของสมการที่จะอธิบายความผันแปรในการวิเคราะห โดยประเมินจากคา Pseudo R2 

หรือจาก Nagelkerke R Square พบวา สมการสามารถอธิบายความผันแปรในสมการไดรอยละ 29 หมายความวา ตัวแปรที่

เขาสูสมการ ไดแก รายไดตอเดือน ลักษณะของผลิตภัณฑกรีน ราคา และชองทางการจัดจําหนาย สามารถอธิบายโอกาสที่

ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนไดรอยละ 29 
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การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณผูบริโภคตัดสินใจซ้ือเม่ือเทียบกับตัดสินใจไมซ้ือ สามารถพิจารณาจากคา 

Exp(B) หรือ Odds ratio ในตารางที่ 1 ซ่ึงอธิบายไดวา เม่ือรายไดตอเดือนของผูบริโภคเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ จะ

ทําใหมีโอกาสที่ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกรีนมากขึ้น (Odds ratio ประมาณ 2 เทา) เม่ือผูบริโภครับรูถึงผลิตภัณฑมี

ลักษณะกรีนมากขึ้น ในขณะที่ปจจัยอ่ืน ๆคงที่ จะทําใหโอกาสที่ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกรีนมีสูงขึ้น (Odds ratio 

ประมาณ 7 เทา) เม่ือผูบริโภคคิดวาชองทางการจัดจําหนายมีความเหมาะสมมากขึ้น ในขณะที่ปจจัยอ่ืน ๆคงที่ โอกาสที่

ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกรีนมีมากขึ้น (Odds ratio ประมาณ 3 เทา) แตเม่ือผูบริโภครับรูวาราคาของผลิตภัณฑ

สูงขึ้น ในขณะที่ปจจัยอ่ืน ๆคงที่ จะสงผลใหผูบริโภคมีโอกาสจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกรีนลดลง (Odds ratio ไมถึง 1 เทา)  

การตรวจสอบความนาเชื่อถือของตัวแบบที่ได โดยการเปรียบเทียบคาพยากรณกับคาจริง ในตารางที่ 2 กําหนดคา 

cut value = 0.5 หมายถึง ถามีคามากกวา 0.5 จะถูกจําแนกวาเปนเหตุการณที่ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความ

เย็นกรีน แตหากคานอยกวา 0.5 จะถูกจําแนกวาเปนเหตุการณที่ผูบริโภคไมซ้ือ 
 

ตารางที่ 2 ผลการทํานายของตัวแบบในเหตุการณที่ผูบริโภคซ้ือและไมซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีน 

สังเกต 

ทํานาย 

การตั้งใจซ้ือ 
รอยละความถูกตอง 

ไมซ้ือ ซ้ือ 

การตั้งใจซ้ือ 
ไมซ้ือ 2 21 8.7 

ซ้ือ 0 379 100.0 

รวม 
  

94.8 
 

จากตารางที่ 2 พบวา สมการที่ไดสามารถทํานายผูบริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนกรีนไดอยาง

ถูกตองรอยละ 100 และสามารถทํานายผูบริโภคตัดสินใจไมซ้ือผลิตภัณฑกรีนไดอยางถูกตองเพียงรอยละ 8.7 และในภาพรวม

พบวา สมการโลจิสติคดังกลาวสามารถทํานายการซ้ือหรือไมซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนไดถูกตองรอยละ 94.8 

 

7. สรุปและอภิปรายผล 
 

ในสวนของปจจัยดานประชากรศาสตร งานวิจัยครั้งน้ี พบวา รายไดตอเดือนของผูบริโภคมีอิทธิพลเชิงบวกอยางมี

นัยสําคัญกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีน และสอดคลองกับการศึกษาของ Agarwal, Faiz, and Gupta 

(2016) เรื่องการตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑออแกนิคของผูบริโภค พบวา เม่ือรายไดของผูบริโภคสูงขึ้น โอกาสที่ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑออแกนิคใน อนาคตมีมากขึ้น ดังน้ัน ปจจัยดานรายไดของผูบริโภคควรเปนหน่ึงปจจัยในการวางแผนการตลาด

ผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนในประเทศไทย  

ในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด งานวิจัยพบวา ดานผลิตภัณฑในลักษณะกรีน ดานราคา และดานชองทาง

การจัดจําหนายของผลิตภัณฑมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนของผูบริโภคไทย 

โดยดานผลิตภัณฑในลักษณะกรีนมีอิทธิพลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีน ซ่ึง

หมายถึง ลักษณะผลิตภัณฑตองเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม กระบวนการผลิตไดใชวัตถุดิบที่ไมทําลายส่ิงแวดลอม และลดการใช

พลังงานไฟฟาได ผูบริโภคไทยจึงจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑกรีนน้ัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุตินันท จีรวะรวงศ และ ดนุพล หุนโสภณ 

(2015) ระบุวา ปจจัยดานทัศนคติที่มีตอเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑกรีนของ

ผูบริโภค และสอดคลองกับการศึกษาของ สุกัญญา หมูเย็น (2559) ที่พบวา ผูบริโภคที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมจะใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมาก สวนในดานราคาของผลิตภัณฑ งานวิจัยพบวา ราคามี

อิทธิพลเชิงลบอยางมีนัยสําคัญกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนของผูบริโภคไทย  สอดคลองกับการศึกษา
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ของ Agarwal, Faiz, and Gupta (2016) ในการตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑออแกนิคของผูบริโภค โดยพบวา ราคาที่ลดลงจะมีผลเชิง

บวกอยางมีนัยสําคัญตอการตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑออแกนิค และยังสอดคลองกับการศึกษาของ Joshi and Rahman (2015) ที่

ระบุวา ราคาที่สูงของผลิตภัณฑจะสงผลเชิงลบตอความตั้งใจซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑกรีนของผูบริโภค เปนไปไดวา 

ผูบริโภคไทยทั่วไปยังมีความตองการผลิตภัณฑที่ราคาถูก มักมีพฤติกรรมที่เลือกการจายที่ลดลง ถึงแมวาผลิตภัณฑอาจจะมีคุณ

คาที่เพิ่มขึ้นหรือมีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากขึ้นหรือมีนวัตกรรมก็ตาม ดังน้ัน การวางตําแหนงทางการ

ตลาดของผลิตภัณฑกรีนใหตรงกับสวนแบงทางการตลาด (Segment) ที่เหมาะสม จึงมีความจําเปน ดังการศึกษาของ 

Maheshwari (2014) พบวา ผูบริโภคที่ใสใจดานส่ิงแวดลอม มีโอกาสทีจ่ะซ้ือผลิตภัณฑกรีนมาก กวาผูบริโภคทั่วไป สวนดาน

ชองทางการจัดจําหนาย งานวิจัยพบวา ชองทางการจัดจําหนายของผลิตภัณฑมีอิทธิพลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนของผูบริโภคไทย หมายถึง ผูบริโภคในประเทศไทยใหความสําคัญกับการมี

ชองทางการจัดจําหนายที่สะดวกตอการซ้ือสินคาและตองมีชองทางการซ้ือทางอินเทอรเน็ตดวย สอดคลองกับงานของ สุ

กัญญา หมูเย็น (2559) ที่พบวา ปจจัยดานการจัดจําหนายและสถานที่ที่จัดจําหนายมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวใน

ระดับมาก สวนในดานการสงเสริมทางการตลาด งานวิจัยครั้งน้ีพบวา การสงเสริมทางการตลาดไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนของผูบริโภคในประเทศไทย อยางไรก็ตาม การศึกษาของ Shabani et al. (2013) เสนอวา 

การทําการตลาดกรีน ควรดําเนินกลยุทธทั้ง 4 ดาน คือ ทั้งดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ

สงเสริมทางการตลาด  

 

8. ขอเสนอแนะ 
 

8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและธุรกิจ 

1. ฝายบริหารและนักการตลาด ควรสรางกลยุทธสําหรับผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนที่แตกตางจาก

ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ของธุรกิจ เน่ืองจากปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนของ

ผูบริโภคมีความแตกตาง โดยการตลาดสําหรับผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีนน้ัน ควรเนนในเรื่องลักษณะ

ผลิตภัณฑกรีน การตั้งราคาที่สมเหตุสมผล และการมีชองทางการจัดจําหนายที่กวางและทั่วถึงผูบริโภค

เปาหมาย 

2. รายไดที่สูงขึ้นของผูบริโภคมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็นกรีน ดังน้ัน นักการตลาด

ควรกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑไปที่เปาหมายผูมีรายไดสูงกอน โดยเฉพาะในชวงแนะนําสินคาออกสูตลาด 
 

8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรทําการศึกษาเจาะจงในประชากรที่สนใจซ้ือผลิตภัณฑกรีน ซ่ึงอาจทําวิจัยโดยการสนทนากลุม (Focus group) 

เพื่อใหเขาใจในรายละเอียดที่มากขึ้น และควรทําการศึกษาตัวแปรอ่ืนเพิ่มเติม เชน ตัวแปรดานสภาพแวดลอมภายนอก เปนตน  

เพื่อที่จะทําใหสมการสามารถอธิบายการตัดสินใจของผูบริโภคที่จะซ้ือผลิตภัณฑกรีนไดดียิ่งขึ้น 

 

9. เอกสารอางอิง 
 

ชุตินันท จีรวะรวงศ และ ดนุพล หุนโสภณ. (2015). ทัศนคติ บรรทัดฐานเชิงอัตวิสัย และระดับความเก่ียวของของผลิตภัณฑที่

มีอิทธิพลตอความตั้งใจจะซ้ือผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมของผูบริโภค. วารสารวิทยาการจัดการ, 32(1), 65-

90.  

ณัฐณิชา นิสัยสุข. (2556). ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของผูบริโภค. วิทยานิพนธ

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

สุกัญญา หมูเย็น .(2559) .พฤติกรรมการบริโภคสินคาสีเขียวของประชาชนในตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัด

ปทุมธานี. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยนครราชสีมา. 

Agarwal, R., Faiz, M. A., & Gupta, B. (2016). Purchase decisions of organic produce: Present and future 

buying intentions. University of Modern Sciences, 1(1), 32-44. 

Calm, J. M. (2008). The next generation of refrigerants – Historical review, considerations, and outlook. 

International Journal of Refrigeration, 31, 1123-1133. 

Chockalingam, A., Alam, M., Upadhye, N., & Nassar, S. (2016). An empirical study of key success factors 

(CSFs) of consumer buying behavior for grocery products in United Arab Emirates (UAE). 

University of Modern Sciences, 1(1), 20-31. 

Euromonitor. (2016) Refrigeration Appliances. Retrieved June 10th, 2016, from http://www.euromonitor 

.com/refrigeration-appliances  

Goi, C. L. (2009). A review of marketing mix: 4Ps or more? International Journal of Marketing Studies, 

1(1), 2-15. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis (7th ed.). US: 

Pearson Education Limited.  

Hsieh, F. Y., Bloch, D. A., & Larsen, M. D. (1998). A simple method of sample size calculation for linear and 

logistic regression. Statistics in Medicine, 17, 1623-1634. 

Isoraite, M. (2016). Marketing mix theoretical aspects. International Journal of Research – 

Granthaalayah, 4(6), 25-37.   

Joshi, Y. & Rahman, Z. (2015). Factors affecting green purchase behavior and future research directions. 

International Strategic Management Review, 3, 128-143. 

Kaur, R. (2015). Green marketing: Consumer’s attitude towards eco-friendly products. Biz and Bytes, 6(2), 

64-69. 

Kumar, A. H. H., John, S. F., & Senith, S. (2014). AQ study on factors influencing consumer buying behavior 

in cosmetic products. International Journal of Scientific and Research Publications, 4(9), 1-5.    

Maheshwari, S. P. (2014). Awareness of green marketing and its influence on buying behavior of 

consumers: Special reference to Madhya Pradesh, India. Retrieved July 10th, 2016 from 

http://apps.aima.in/ejournal_new/articlespdf/3_dr_shruti_p_ maheshwari.pdf 

Mir, T. A. (2016). Green marketing: A pathway towards sustainability of tourism products. Journal of 

Business and Management, 18(11), 86-90. 

Misra, A. (2015). Understanding the 4Ps of marketing: A case study of Amazon India. International 

Research Journal of Marketing and Economics, 2(4), 48-65. 

Mohajan, H. K. (2012). Green marketing in a sustainable marketing system in the twenty first century. 

International Journal of Management and Transformation, 6(2), 23-39. 

Palade, A. (2011). Analysis of marketing mix on cosmetics products - Case study: Avon Company. 

Economics, 11(4), 233-244. 

Savitz, A. W. (2013). Talent, transformation, and the triple bottom line: How companies can leverage 

human resources to achieve sustainable growth. San Francisco: Jossey-Bass.  



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 643 

Sen, R. A. (2014). A study of the impact of green marketing practices on consumer buying behavior in 

Kolkata. International Journal of Management and Commerce Innovations, 2(1), 61-70. 

Shabani, N., Ashoori, M., Taghinejad, M., Beyrami, H., & Fekri, M. N. (2013). The study of green consumers’ 

characteristics and available green sectors in the market. International Research Journal of 

Applied and Basic Sciences, 4(7), 1880-1883. 

Shecco (2014). Guide 2014: Natural Refrigerants: Continued Growth and Innovation in Europe.  

Retrieved July 10th, 2016, from http://publication.shecco.com/publications/view/2014-guide-

natural-refrigerants-europe  

Stafford, E. R., & Hartman, C. L. (2013). Promoting the Value of Sustainably Minded Purchase Behaviors. 

Marketing News, 28–33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

การจัดการโลจิสติกสขาออกสินคาแชแข็งสําหรบัวิสาหกิจขนาดยอม 

กรณศีึกษา สละลอยแกวแชแข็ง 

Outbound Logistics Management for Small Frozen Foods Entrepreneur 

Case Study Frozen Salacca in Syrub 

 

เมธาพร กิมโสม  ณัฐพัชร ธรรมอรุณศุชักด์ิ 
 และธนพงษ รวมสุข* 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการระบบขนสง คณะเทคโนโลยีสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
 *thanapong_ttr@hotmail.com 

 

บทคัดยอ  

 

การจัดการโลจิสติกสขาออกสําหรับวิสาหกิจอาหารแชแข็งขนาดยอม มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสาเหตุความเสียหาย

และปรับปรุงกระบวนการจัดการโลจิสติกสขาออกสละลอยแกวแชแข็ง และเปรียบเทียบปริมาณสินคาที่ไดรับความเสียหาย

และอุณหภูมิที่ทําใหเกิดความเส่ียงในกระบวนการขนสงจากการใชแบบบันทึกขอมูลจากเครื่องวัดอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส        

รุน RC-5 ในกระบวนการขนสงในจุดตาง ๆ ของรถหองเย็น และแบบสัมภาษณการปฏิบัติงานเพื่อศึกษาในขั้นตอนกระบวนการ

จัดการขนสงสินคาแชแข็ง กอนการศึกษา พบวา สินคามีความเส่ียงจากอุณหภูมิสินคาที่สูงกวาจุดเยือกแข็งของสละลอยแกว  

6 จุดจาก 15 จุด อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด -8.97 ºC  ซ่ึงจากการวิเคราะหสาเหตุและกําหนดแนวทางการแกปญหา แบงได 3 ประเด็น 

ไดแก 1) การวิเคราะหจุดเยือกแข็งของสินคาเพื่อหาจุดเส่ียงของการละลายของสินคา 2) การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (SOP) 

กระบวนการโลจิสติกสขาออกในกิจกรรมกอนนําสินคาขึ้นยานพาหนะของผูประกอบการและกิจกรรมการขนสงของบริษัทขนสง 

3) การใชแบบฟอรมตรวจสอบสภาพยานพาหนะและเครื่องมือติดตามวัดอุณหภูมิในจุดเส่ียง โดยหลังจากทดลองใชงานจริง

สามารถลดความเส่ียงได อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด -12.17 ºC  และเวลาในการปฏิบัติงานโหลดสินคาลดลง 15 นาท ี

 

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 Shipping-

Unloading 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  
 

พฤติกรรมการบริโภคที่เปล่ียนแปลงไปในปจจุบันสงผลบวกใหอุตสาหกรรมอาหารพรอมปรุง-อาหารพรอมทาน ซ่ึง

สวนหน่ึงเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรและวิถีชีวิตประจําวัน เชน จํานวนผูสูงอายุ วิถีคนเมืองที่เรงรีบ 

อาหารประเภทก่ึงสําเร็จรูป อาหารพรอมปรุง และอาหารพรอมทาน จึงไดรับความนิยมมากขึ้น สําหรับดานผูผลิต (Supply 

side) ก็จะเห็นไดวามีการเปล่ียนแปลงดานการผลิต รูปแบบบรรจุภัณฑเนนความเร็วในการบริโภค สะดวกสบาย รวมถึงชอง

ทางการจําหนายที่หลากหลายขึ้น โดยสามารถแบงอธิบายแยกรายประเภทสินคาได ดังน้ี  1) อาหารพรอมปรุง-พรอมทานแช

เย็น (Chilled ready meals) ที่กําลังเปนที่นิยม และวางจําหนายตามซุปเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซ้ือทั่วไป 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

แชแข็งน้ียังรวมไปถึงรานอาหารรานอาหารประเภท Casual Dining รานที่ใหบริการในบรรยากาศที่ผอนคลาย ดวยอาหารที่มี

ราคาเหมาะสม มีเมนูใหเลือกหลากหลาย ซ่ึงถูกพัฒนาใหมีลักษณะเปน Chain Restaurant ซ่ึงพบเห็นไดโดยทั่วไปตาม

หางสรรพสินคา เชน OISHI GROUP และ MK Restaurant เปนตน การเลือกใชวัตถุดิบที่เปนอาหารพรอมปรุง-พรอมทานแช

แข็ง (Frozen ready meals) ประเภทตาง ๆ ถือเปนสวนสําคัญในการเลือกใชเพื่อเสนอเปนรายการอาหารสําคัญ (Special 

menu) ใหกับลูกคา ซ่ึงแนวทางดังกลาวจึงเปนโอกาสอันดีสําหรับผูประกอบการสินคาเกษตรแปรรูประดับทองถิ่น (Local 

small-medium food processing entrepreneur) ที่จะนําสินคาเกษตรในทองถิ่นมาแปรรูปและพัฒนาตอยอดใหเปนสินคา

แชแข็ง เพื่อขายสงตอใหกับลูกคาที่รานอาหาร ซุปเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซ้ือทั่วไปตอไป  

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 ซ่ึงในปจจุบันไดมีการพัฒนาสินคาจากการทานเปนสละลอยแกวในนํ้าเชื่อมใสนํ้าแข็ง จนกลายเปน

สละลอยแกวแบบแชแข็ง ที่สงขายรานอาหารในทองถิ่น และรานอาหารประเภท Chain store ที่ตั้งตามหางสรรพสินคาตาง ๆ 

ซ่ึงในกลุมน้ีมีการสรางศูนยกระจายสินคาประเภทหองเย็น เพื่อทําหนาที่ตรวจรับวัตถุดิบ การแปรสภาพเบื้องตน กอนกระจาย

สินคาไปตามรานอาหาร โดยจากการศึกษาผูประกอบการที่เปนกรณีศึกษา พบปญหาสินคาเสียหายในกระบวนการขนสงสละ

ลอยแกวจากโรงงานผูผลิต จังหวัดจันทบุรี ไปยังศูนยกระจายสินคาที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร สินคามีลักษณะอยูในสภาพที่

ละลาย ไมคงสภาพเปนสินคาแชงแข็งสงผลใหลูกคาไมรับสินคา  คณะผูวิจัยจึงไดมีการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลกระบวนโลจิสติกส

ขาออก ตั้งแตผลิตสินคาเสร็จ การจัดเก็บ การขนสงสินคา จนถึงกระบวนการตรวจรับของลูกคา เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหจุด

เส่ียงของปญหาและสาเหตุของปญหาตามหลักการ Root and Cause และ Fishbone Diagram จากน้ันจึงเลือกสาเหตุที่

สามารถแกไขไดจริง ซ่ึงเกิดจากการ Brainstorms ระหวางผูผลิตและผูประกอบการขนสง เพื่อมาจัดทําเปนแนวทางการแกไข

ปญหา เพื่อเปรียบเทียบผลกอนและหลังของสินคาที่ไดรับความเสียหายและความเส่ียงของอุณหภูมิในกระบวนการขนสง 
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2. วัตถุประสงคในการศึกษา  
 

2.1 เพื่อวิเคราะหสาเหตุความเสียหายและปรับปรุงกระบวนการจัดการโลจิสติกสขาออกสละลอยแกวแชเยือกแข็ง 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสินคาที่ไดรับความเสียหายและอุณหภูมิที่ทําใหเกิดความเส่ียงในกระบวนการขนสง 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ธีรพงษ แสงสิทธ์ิ (2549) สถานะของสารมี 3 สถานะคือ ของแข็ง ของเหลว และกาซ ความรอนมีผลตอสถานะของ

วัตถุ เชน นํ้าแข็งเม่ือไดรับความรอนจะหลอมเหลวจนเปล่ียนสถานะจากของแข็งกลายเปนของเหลวเม่ือนํ้าไดรับความรอนที่

อุณหภูมิประมาณ 100 ºC จะเปล่ียนสถานะจากของเหลวกลายเปนไอ ซ่ึงขณะที่วัตถุเกิดการเปล่ียนแปลงสถานะ อุณหภูมิ

ของวัตถุจะมีคาคงที่ แมเราจะใหความรอนอยางตอเน่ืองกับวัตถุ ที่เปนเชนน้ีเพราะความรอนถูกนําไปใชในการเปล่ียนสถานะ

ของวัตถุ เราเรียกความรอนที่ใชในการเปล่ียนสถานะวาความรอนแฝงจําเพาะในการเปล่ียนสถานะ และความจุจําเพาะที่ทําให

อุณหภูมิเปล่ียนแปลง แสดงความสัมพันธดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กราฟการเปล่ียนสถานะของสาร 

 

การเปล่ียนแปลงพลังงานของระบบมี 2 ประเภท คือ การเปล่ียนแปลงประเภทคายความรอน คือ การเปล่ียนแปลงที่

ระบบคายพลังงานใหแกส่ิงแวดลอม เน่ืองจากระบบมีอุณหภูมิสูงกวาส่ิงแวดลอม จึงถายเทพลังงานจากระบบไปสูส่ิงแวดลอม 

เชน การละลายของโซดาไฟในนํ้า อุณหภูมิของสารละลายสูงขึ้น จึงถายเทพลังงานใหกับส่ิงแวดลอม เพื่อทําใหอุณหภูมิของ

ระบบลดลงจนอุณหภูมิของระบบเทากับอุณหภูมิของส่ิงแวดลอม และการเปล่ียนแปลงประเภทดูดความรอน คือ การ

เปล่ียนแปลงที่ระบบดูดพลังงานจากส่ิงแวดลอม เน่ืองจากระบบมีอุณหภูมิต่ํากวาส่ิงแวดลอม ระบบจะปรับตัวโดยดูดพลังงาน

ความรอนจากส่ิงแวดลอมเขาสูระบบ เพื่อทําใหอุณหภูมิของระบบเทากับอุณหภูมิของส่ิงแวดลอม เชน การละลายของเกลือ

แกงในนํ้า อุณหภูมิของสารละลายต่ําลง จึงดูดพลังงานเขาสูระบบ เพื่อทําใหอุณหภูมิของระบบสูงขึ้นจนอุณหภูมิของระบบ

เทากับอุณหภูมิของส่ิงแวดลอม 

พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ (2558) ไดอธิบายวาการแชเยือกแข็งเปนกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร (food processing) วิธี

หน่ึงที่ชวยถนอมอาหาร (food preservation) โดยการลดอุณหภูมิของอาหาร ใหต่ํากวา -18 องศาเซลเซียส นํ้าในอาหารจะ

เปล่ียนสถานะเปนนํ้าแข็ง เปนกรรมวิธีการถนอมอาหาร ที่คงความสด และรักษาคุณภาพอาหารไดดีกวาการถนอมอาหารดวย

วิธีอ่ืน ผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็ง มีหลากหลายรูปแบบ และใชไดดีกับอาหารแทบทุกชนิด เชน ผัก ผลไม เนื้อสัตว หรือ

อาหารที่ผานการปรุงสุก (cooking) เพื่อเปนอาหารพรอม การแชเยือกแข็งสามารถใชรวมกับกรรมวิธีการแปรรูปอาหารวิธีอ่ืน 

เชน การพาสเจอรไรซ (pasteurization) การฉายรังสี (food irradiation) การหมัก (fermentation) เพื่อยืดอายุการเก็บ

รักษาอาหารใหยาวขึ้น ซ่ึงวัตถุประสงคของการแชเยือกแข็งอาหารมี 2 ดาน คือ เพื่อการถนอมอาหาร การแชเยือกแข็งเปล่ียน

สถานะของโมเลกุลของนํ้าในอาหารใหเปนนํ้าแข็ง ถึงแมการแชเยือกแข็งจะไมทําใหนํ้าทั้งหมดกลายเปนนํ้าแข็งแตนํ้าในอาหาร

Q = mst Q = mL Q = mst Q = mL 

จุดหลอมเหลว 

จุดเดือด 

อุณหภูมิ 

เวลา 

หลอมเหลวหมด 
เปนไอหมด เร่ิมเดอืด 
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ที่ผานการแชเยือกแข็งจะมีความเขมขนสูง คา Water activity ต่ํา จึงสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่เปนสาเหตุที่ทําให

อาหารเกิดความเส่ือมเสีย (microbial spoilage) และกอเกิดโรค (pathogen) ที่เปนอันตรายในอาหาร (biological hazard) 

และเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็ง พัฒนาเปนผลิตภัณฑไดไมจํากัดรูปแบบ มีทั้งผลิตภัณฑแบบ IQF ที่ใชเปน

วัตถุดิบพรอมปรุง ซ่ึงสะดวกในการใชและยังพัฒนาเปนผลิตภัณฑพรอมรับประทาน (ready-to-eat)รูปแบบใหม ๆ หรือไดไม

จํากัด ทําใหกระจายสินคาไดกวางขวาง ชวยเพิ่มมูลคาจากวัตถุดิบพื้นฐาน เชน เน้ือสัตว ผัก ผลไม สัตวนํ้า หรืออาหารทะเล 

สํานักโลจิสติกส กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน (2555) ไดนิยามการจัดการโลจิสติกสขาออก (Outbound logistics 

management) วาเปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจําหนายสินคา และบริการไปยังลูกคา ซ่ึงแตกตาง

จากโลจิสติกสขาเขาที่มุงเนนการจัดซ้ือ และการจัดการการเคล่ือนไหวขาเขาของผลิตภัณฑชิ้นสวนวัสดุ และสินคาสําเร็จรูป

จากซัพพลายเออรไปยังคลังสินคา หรือโรงงานผลิตการขนสงขาออกเปนกระบวนการที่แยกกันทั้งหมด สวนน้ีของโลจิสติกส

อาศัยอยางลึกซ้ึงในการขนสง และการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป  

การวิเคราะหตนเหตุของปญหา (RCA: Root Cause Analysis) เปนเทคนิคที่ไดรับความนิยมและมักใชเพื่อชวยให

ผูคนสามารถตอบคําถามวาเหตุใดจึงเกิดปญหาขึ้นในตอนแรก โดยพยายามระบุสาเหตุปญหาดั้งเดิมโดยใชชุดเฉพาะของ

ขั้นตอนน้ีดวยเครื่องมือที่เก่ียวของเพื่อคนหาสาเหตุหลักของปญหาเพื่อที่คุณจะสามารถดําเนินการบงชี้ส่ิงที่เกิดขึ้น การกําหนด

สาเหตุแบงออกเปน สาเหตุทางกายภาพ วัสดุที่จับตองไดและรายการวัสดุที่เสียหายบางอยาง  สาเหตุของมนุษย เกิดความ

ผิดพลาดจากคนหรือไมไดทําอะไรบางอยางที่จําเปน สาเหตุของมนุษยมักนําไปสูสาเหตุทางกายภาพ และสาเหตุของระบบ 

ระบบกระบวนการหรือนโยบายที่ผูคนใชในการตัดสินใจหรือทํางานของพวกเขาเปนความผิดพลาด 

สะอาด มุงสิน (2555) ไดใหความหมายของแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) หรือแผนผังสาเหตุและผล 

(Cause and Effect Diagram) วาเปนเครื่องมือที่ใชแสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่

เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหาน้ัน (Possible Cause) เราอาจคุนเคยกับแผนผังสาเหตุ และผลในชื่อของผังกางปลา (Fish 

Bone Diagram) เน่ืองจากหนาตาแผนภูมิมีลักษณะคลายปลาที่เหลือแตกาง หรือหลายคนรูจักในชื่อของแผนผังอิชิกาวา 

(Ishikawa Diagram) ไดรับการพัฒนาครั้งแรกเม่ือป ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยคาโอรุอิชิกาวา โดยโครงสรางของแผนผัง

กางปลา ประกอบดวย 2 สวน คือ กระดูกที่เปนตัวปลาซ่ึงไดรวบรวมปจจัยอันเปนสาเหตุของปญหา และสวนตัวปลาที่เปนขอ

สรุปผลของสาเหตุที่กลายเปนปญหาการกําหนดปจจัยบนกางปลาน้ันตองสามารถชวยใหแยกแยะ และกําหนดสาเหตุตาง ๆ  

ไดอยางเปนระบบ และเปนเหตุผลโดยสวนใหญมักใชหลัก 4M1E ประกอบดวย Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร 

Machine เครื่องจักร หรืออุปกรณอํานวยความสะดวก Material วัตถุดิบ หรืออะไหลอุปกรณอ่ืน ๆ ที่ใชในกระบวนการ  

Method กระบวนการทํางาน  Environment อากาศ สถานที่ ความสวาง และบรรยากาศการทํางาน  

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2557) ไดอธิบายวา เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน (Standard Operating 

Procedure, SOP) วาเปนเอกสารที่แตละแหงตองจัดทําขึ้นมาโดยมีความสัมพันธกับการปฏิบัติจริง ทั้งน้ีเพราะแตละแหงมี

ปจจัยตาง ๆ  ที่ทําใหมีการปฏิบัติงานโดยมีขั้นตอน และวิธีการแตกตางกันได แลวแตลักษณะโครงสรางขององคกรขนาดของ

องคกร อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ การจัดทํา SOP สําหรับการปฏิบัติงานตาง ๆ นอกจากจะเปนการปฏิบัติตามนโยบาย 

GMP แลวยังมีวัตถุประสงคหลัก คือ ลดการปฏิบัติงานผิดพลาดเพราะการที่มี SOP กําหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเปนลาย

ลักษณอักษรที่ผูปฏิบัติงานทุกคนตองปฏิบัติตาม ทําใหแนใจไดวาผูปฏิบัติงานทุกคนใชวิธีเดียวกันหมด และใชเปนเอกสาร

ประกอบการการฝกอบรม และเปนแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรใหม และยังใชในการประเมินการปฏิบัติงานดวย  

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของทําใหทราบวาปจจัยที่สงผลตอการเสียหายของสินคาแชเยือกแข็งที่สําคัญที่สุด คือ

เรื่องอุณหภูมิที่ประกอบดวยตัวบรรจุภัณฑและสภาพแวดลอม ซ่ึงเกิดจากการดูดความรอนจากระบบภายนอก ตั้งแต

กระบวนการที่ทําใหสินคาถูกแชเยือกแข็งจนถึงมือลูกคาที่ศูนยกระจายสินคา หลักการที่นํามาใชในการวิเคราะหสาเหตุ คือ การ

วิเคราะหตนเหตุของปญหาและแผนผังกางปลาตามหลัก 4M1I รวมทั้งแนวทางหน่ึงที่นํามาใชในการแกไขปญหาคือเอกสาร

คูมือการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมา ไวศรายุทธ และ เกรียงยศ เจริญธีรวงศ (2557) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง 
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การสรางระบบมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพขนสงของธุรกิจรานอาหาร มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงสาเหตุของปญหา

ดานคุณภาพสินคาระหวางการขนสง เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติตอสินคาอาหารในระหวางการขนสงสินคา และเพื่อกําหนด

แผนการตรวจสอบการขนสงสินคาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด กรณีศึกษาของบริษัทธุรกิจรานอาหารที่มีสาขาทั่วประเทศ

ซ่ึงมีการจางบริษัทขนสงเปนตัวแทนในการกระจายสินคาไปยังรานสาขา โดยพบปญหา 4 ดาน คือ อุณหภูมิสินคาไมไดตาม

มาตรฐานที่กําหนด บรรจุภัณฑเสียหาย วิธีการจัดสงไมไดมาตรฐาน และสงสินคาไมตรงกับที่ ส่ังซ้ือ จากการศึกษาเม่ือนํา

ขั้นตอนการสงสินคามาวิเคราะหอันตรายเพื่อกําหนดมาตรฐานการทํางาน พบวา อันตรายที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนอันตรายทาง

ชีวภาพ และรถขนสงซ่ึงอันตรายเหลาน้ีอาจถูกลด หรือกําจัดไดในขั้นตอนการแปรรูปของรานสาขาที่ใหความรอนสูงแกสินคา

กอนการสงมอบใหกับผูบริโภค อุณหภูมิการขนสง และปญหาสินคาที่ผานการปรุงสุกไมไดตามขอกําหนดหรืออายุการเก็บ

วัตถุดิบส้ันกวาที่ระบุไว จากปญหาดังกลาวสามารถถูกควบคุมไดดวยการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ถูกตอง ซ่ึง

ประกอบดวย มาตรฐานตั้งแตขั้นตอนการรับสินคาจากโรงงานผูผลิต จนถึงสงสินคาไปยังรานสาขา และครอบคลุมการควบคุม

อุณหภูมิตลอดการขนสง ความสะอาดสุขลักษณะของรถขนสง และพนักงานขนสง วิธีการทํางาน และการบันทึกขอมูลตาง ๆ  

รวมถึงมีการกําหนดจุดควบคุม (Check list) ในการตรวจสอบการทํางาน โดยจัดทําแผนการตรวจสอบการทํางานของบริษัท

ขนสงโดยการสุมตรวจสอบใหครอบคลุมทุกบริษัทขนสงและภูมิภาค  และหน่ึงฤทัย สมทา (2557) ที่ไดศึกษาเรื่องมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานแผนกบรรจุสินคา กรณีศึกษา บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด )มหาชน (  มีวัตถุประสงค เพื่อจัดทํามาตรฐานการ

ปฏิบัติงานในแผนกบรรจุสินคา เพื่อเปรียบเทียบเวลาในการปฏิบัติงานคาไฟที่เกิดจากการทําอุณหภูมิภายในตูคอนเทนเนอร

กอนและหลังการใชมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบปญหาในการปฏิบัติงานแผนกบรรจุสินคา คือ พนักงานรถหัวลาก

ใชเวลาในการเสียบไฟทําอุณหภูมิตูคอนเทนเนอรกอนและหลังบรรจุสินคาเปนเวลานาน  และพนักงานบรรจุสินคาใชเวลาบรรจุ

สินคาขึ้นตูคอนเทนเนอรนาน ผูวิจัยจึงไดนําวิธีการสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถลดเวลาไดรอยละ 0.04 และคา

ไฟฟาที่ใชในการเสียบไฟอุณหภูมิตูคอนเทนเนอร กอนบรรจุสินคาลดลง  22,901. 64  บาท  และหลังการบรรจุสินคาลดลง 

6,755. 63 บาท  จากขอมูลดังกลาวคณะผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัยโดยพิจารณาหลัก 4M1E ไดแก Man 

คือ พนักงานขนสงขาออกและพนักงานขับรถหองเย็น Machine คือ ยานพาหนะ Material คือ บรรจุภัณฑ Method คือ 

กระบวนการทํางานโลจิสติกสขาออกและการขนสงสินคา Environment คือ อุณหภูมิในระหวางการนําสินคาบรรจุรถหองเย็น 

และฤดูในการขนสงสินคา แสดงดังภาพที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

การศึกษาในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  มีการเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณการจัดสง 

ปริมาณสินคาเสียหาย และอุณหภูมิแตละจุดภายในรถหองเย็น โดยใชแบบบันทึกอุณหภูมิภายในกลองสินคาดวยเครื่องวัด

ปจจัยที่สงผลตออุณหภูมิสละลอยแกวในกระบวนการขนสง 

1) แรงงาน ประกอบดวย  พนักงานขนสงขาออก (ภายใน) 

และพนักงานขับรถหองเย็น (ภายนอก) 

2) เครื่องจักร คือ ยานพาหนะที่ใชขนสง 

3) วัตถุดิบ คือ บรรจุภัณฑ 

4) กระบวนการทํางานโลจิสติกสขาออกและการขนสงสินคา 

5) ส่ิงแวดลอม คือ อุณหภูมิในระหวางการนําสินคาบรรจุรถ

หองเย็น และฤดูในการขนสงสินคา 

- ปริมาณสินคาที่ไดรับความเสียหาย 

- อุณหภูมิที่ทํ าให เกิดควาเส่ียงใน

กระบวนการขนสง 
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อุณหภูมิพรอมบันทึก รุน RC-5  จากน้ันลงพื้นที่เก็บขอมูลการปฏิบัติงานดวยการสังเกตการทํางานและการสัมภาษณ

ผูปฏิบัติงานจากผูผลิต บริษัทขนสง และบริษัทลูกคา ณ ศูนยกระจายสินคา เพื่อนํามาวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหสินคาเสียหาย

ดวย Root and cause analysis และ Fishbone diagram ตามปจจัยดานแรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ กระบวนการทํางาน 

และส่ิงแวดลอม จากน้ันทําการวิเคราะหแนวทางการแกปญหาที่เหมาะสม และเก็บขอมูลปริมาณสินคาที่ไดรับความเสียหาย

และอุณหภูมิที่ทําใหเกิดความเส่ียงในกระบวนการขนสง กอนและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอยางละ 3 เที่ยวขนสง

และบันทึกอุณหภูมิดวยเครื่องบันทึกอุณหภูมิจํานวน 5 เครื่องใน 5 จุด ดังภาพที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ตําแหนงการจัดวางอุปกรณภายในรถเพื่อบันทึกขอมูลอุณหภูมิ 

 

5. ผลการศึกษา 
 

 5.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการขนสงสละลอยแกว   

คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการขนสงสินคาโดยใชรถหองเย็นจากการปฏิบัติงานจริง 

เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาในกระบวนการขนสงในแตละขั้นตอนในการทํางาน ดังน้ี 

1)  การจัดเก็บสินคา สินคาที่ผลิตเปนถุงแลวจะถูกทําความเย็นดวยเครื่องทําความเย็นอุณหภูมิ -18 ºC ภายใน

ลังพลาสติก และรอการส่ังซ้ือจากลูกคา  

2)  การเปล่ียนบรรจุภัณฑเพื่อใชในการขนสง หลังจากที่ลูกคามีการส่ังซ้ือ ผูผลิตตองมีการเปล่ียนบรรจุภัณฑ

จากลังพลาสติกมาเปนลังกระดาษลูกฟูก เน่ืองจากในกระบวนการขนสงไมมีการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ โดยพนักงานเตรียม

สินคาออกจากเครื่องทําความเย็น จํานวน 134 กลอง ใสในลังพลาสติก 23 ลัง เพื่อรอขนสินคาขึ้นรถหองเย็น ใชเวลา 30 นาท ี

4)  การจัดเรียงภายในรถหองเย็น เม่ือรถหองเย็นมาถึงจึงนําสินคาจัดเรียงภายในรถ ใชเวลา 30 นาท ี

5)  การขนสงไปยังศูนยกระจายสินคาของลูกคาที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ใชเวลา 4 ชั่วโมง ซ่ึงภายในหองเย็น

มีการวัดคาอุณหภูมิและรายงานผลมาที่พนักงานขับรถ 

6)  การยื่นเอกสาร พนักงานขับรถนําเอกสาร D/O ไปยื่นตอเจาหนาที่กอนนําสินคาลง ใชเวลา 5 นาท ี

7)  การนําสินคาลงศูนยกระจายสินคา โดยพนักงานขับรถนําสินคาลงและจัดเรียงบนพาเลท ใชเวลา 20 นาท ี

8)  การสุมตรวจสินคา เจาหนาที่ QA ทําการสุมตรวจ ใชเวลา 10 นาที หากสินคาไมไดมาตรฐาน (สินคา

ละลายไมอยูในรูปแบบแชแข็ง) ลูกคาก็จะไมรับสินคา ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานและการสงสินคาเพิ่มขึ้นในรอบถัดไป 

9)  การรายงานผลการขนสง เม่ือพนักงานขนสงเสร็จส้ินตองทํารายงานผลสงมายังผูประกอบการ 

5.2 การวิเคราะหสาเหตุของปญหาในกระบวนการโลจิสติกสขาออก 

จากขั้นตอนการปฏิบัติงาน คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหสาเหตุของปญหาในกระบวนการโลจิสติกสขาออกที่มีผลทํา

ใหสินคาเสียหายดวยหลักการ Root and Cause Analysis และ Fishbone Diagram ดังภาพที่ 4 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 651 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 การวิเคราะหแผนผังกางปลาของปญหาสละลอยแกวเสียหาย 

 

จากภาพพบวา ดานกระบวนการ ในกระบวนการทํางานไมมีคูมือและปายวิธีการปฏิบัติงานพนักงานจึงปฏิบัติงาน

ขาดความรู ขาดความชํานาญและขาดประสบการณ  ดานพนักงาน  พนักงานขับรถหองเย็นบกพรองในการปฏิบัติงาน คือ ไมมี

การตรวจวัดอุณหภูมิกอนการนําสินคาขึ้นรถ เม่ือมาถึงโรงงานอุณหภูมิจึงไมถึง -18 ºC ทําใหเม่ือขึ้นสินคาไปแลวเส่ียงเส่ียงตอ

สินคาละลายกอนถึงมือลูกคา ดานส่ิงแวดลอม เน่ืองจากอุณหภูมิระวางการเตรียมสินคาขึ้นรถต่ํากวาอุณหภูมิของตัวสินคา 

สงผลทําใหสินคาเส่ียงตอการเสียหาย(ละลาย)ยิ่งนําสินคาออกมาไวนานก็มีโอกาสเส่ียงไดมากยิ่งขึ้น  ดานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑที่

นํามาใชเปนกระดาษลูกฟูก ความเย็นจากหองเย็นไมสามารถทําใหสินคาแข็งตัวได และดานเครื่องจักร เครื่องปรับอากาศในรถ

ไมมีประสิทธิภาพ ทําใหไมสามารถรักษาอุณหภูมิใหคงที่ได  

5.3 การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

คณะผูวิจัยจึงไดสรางแผนภูมิวัตถุประสงคตามหลัก RCA โดยเลือกทีมที่เขามาพัฒนาประกอบดวย ผูบริหารของ

บริษัทที่ผลิตสินคาและบริษัทขนสง พนักงานฝายผลิต พนักงานเช็คสินคา พนักงานขับรถ และพนักงานตรวจสอบเอกสารและ

สินคาของศูนยกระจายสินคา โดยมีหัวขอการปรับปรุง ดังน้ี 

5.3.1 การศึกษาอุณหภูมิเส่ียงในการปฏิบัติงาน 

คณะผูวิจัยไดทําการทดลองหาจุดหลอมเหลวที่เปนอุณหภูมิคงที่ตั้งแตสินคาเริ่มละลายจนละลายหมด เพื่อหา

อุณหภูมิที่เปนจุดเส่ียงของการปฏิบัติงานตลอดกิจกรรมโลจิสติกสขาออก โดยการทดลอง 3 ครั้งและแตละครั้งเปนสุมสละลอย

แกวแชแข็งจํานวน 3 ถุง พบวา อุณหภูมิที่เปนจุดหลอมเหลวและเปนความเส่ียงในการปฏิบัติงานที่ -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 

 

 

สละลอยแกวเสียหาย 

กระบวนการ 

สิ่งแวดลอม พนักงาน 

พนักงานขับรถไมตรวจสอบอุณหภูมิสินคา 

ขาดมาตรฐาน

การทํางาน 

อุณหภูมิการทํางานสูง 

ปฏิบัติงานชวงกลางวัน 

ไมไดทํางานในหองเย็น 

ตองมีการเปลี่ยน 

บรรจุภัณฑ 

วัตถดุบิ 

ขาดอุปกรณ

ตรวจวัด 

 

พนักงานขาด

ความเอาใจใส 

 

บรรจุภัณฑมี

ลักษณะเปนฉนวน 

เคร่ืองจักร 

เคร่ืองปรับอากาศใน

ยานพาหนะไมมีประสิทธิภาพ 
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5.3.4 การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการโลจิสติกสขาออก 

คณะผูวิจัยไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการโลจิสติกสขาออก เพื่อเปนแนวทางในการ

ทํางานทั้ง 3 ผูประกอบการ ดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 มาตรฐานการปฏิบัติงานแกปญหาในกระบวนการขนสงสละลอยแกว 

ลําดบั 
ขั้นตอนการ

ปฏิบตัิงาน 
ผูรับผดิชอบ รายละเอียดงาน 

เอกสาร 

ที่เกี่ยวของ 

เวลาใน

ปฏิบตัิงาน 

1. จัดเก็บสินคา พนักงานฝายผลิต จัดเก็บสินคาใหอยูในรูปแบบแชแข็ง ใบรับสินคา 7 วัน 

2. เปลี่ยนบรรจุภัณฑ

เพ่ือใชในการขนสง 

พนักงานฝายผลิต เมื่อสินคาแข็งแลวจึงเปลี่ยนจากบรรจุภัณฑพลาสติก 

มาใสลังกระดาษลูกฟูก เพ่ือรอการขนสง 12 ชั่วโมง 

ในอุณหภูมิ -18 ºC 

- 3 ชั่วโมง 

3. การจัดเตรียมสินคา พนักงานเช็คสินคา พนักงานนําสินคาใสลังพลาสติก 6 กลอง ตอ 1 ลัง จํานวน 

23 ลัง )สินคา  134 กลอง( โดยเร่ิมดําเนนิกิจกรรมใน

ชวงเวลา 5.00-8.00 น. 

- 20 นาท ี

4. การตรวจสภาพ 

รถหองเย็น 

พนักงานเช็คสินคา ตรวจสอบรถหองเย็นตองอยูในสภาพดี ไมมีน้ําหยดหรือสนิม 

และสามารถทําความเย็นไดตามมาตรฐาน (-18 ºC) 

ใบตรวจสภาพ

รถหองเย็น 

5 นาท ี

5. การจัดเรียงภายใน

รถหองเย็น 

พนักงานขับรถ 

หองเย็น 

พนักงานขับรถหองเย็นจัดเรียงสินคาภายในรถหองเย็น เอกสาร D/O 20 นาท ี

6. การเดินทางไปยัง

ศูนยกระจายสินคา 

พนักงานขับรถ 

หองเย็น 

พนักงานขับรถนําสินคาไปสงลูกคาที่ศูนยกระจายสินคา นิคม

อุตสาหกรรมนวนคร 

เอกสาร D/O 4 ชั่วโมง 

7. การยื่นเอกสาร พนักงานขบัรถ 

หองเย็น 

พนักงานขับรถยื่นเอกสาร D/O เพ่ือนําสินคาไปสง D/C เอกสาร D/O 5 นาท ี

8. นําสินคาลง 1) พนักงานขับรถ

หองเย็น 

2) เจาหนาที ่D/C 

พนักงานขับรถนําสินคาลงจากรถหองเย็น และใสใน 

พาเลท 

เอกสาร D/O 20 นาท ี

9. การสุมตรวจสินคา เจาหนาที ่QA เจาหนาที ่QA ทําการสุมตรวจสินคา หากสินคาไมได

มาตรฐาน ก็จะนําสินคาคืนไมรับสินคา  

เอกสาร D/O 10 นาท ี

 

5.4 ผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิความเส่ียงในกระบวนการขนสง 

คณะผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลปริมาณสินคาเสียหายและอุณหภูมิในยานพาหนะ 5 จุด จํานวน 3 เที่ยวกอนและ 3 

เที่ยวหลังการปรับปรุง พบวากอนและหลังการปรับปรุงไมมีสินคาที่เสียหายและขอมูลของอุณหภูมิแสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบอุณหภูมิในการขนสงกอนและหลังการปรับปรุง 

 
อุณหภมูิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส : ºC) 

ตําแหนงที ่ กอนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

สูงสุด ต่ําสดุ การตรวจรับ(คร้ัง) สูงสุด ต่ําสดุ การตรวจรับ (คร้ัง) 

1 -11.90 -13.17 ผาน 3 คร้ัง -12.00 -14.20 ผาน 3 คร้ัง 
2 -8.33 -15.23 ผาน 1 คร้ัง -12.30 -15.17 ผาน 3 คร้ัง 
3 -9.00 -15.00 ผาน 3 คร้ัง -12.00 -15.43 ผาน 3 คร้ัง 
4 -7.73 -15.67 ผาน 2 คร้ัง -12.03 -15.67 ผาน 3 คร้ัง 
5 -7.87 -14.83 ไมผาน 3 คร้ัง -12.53 -14.97 ผาน 3 คร้ัง 

คาเฉลี่ย -8.97 -12.73 ผาน 9 / ไมผาน 6 -12.17 -15.09 ผาน 15 
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6. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาการจัดการโลจิสติกสขาออกสินคาแชแข็งสําหรับวิสาหกิจขนาดยอม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ

พนักงานเตรียมสินคาออกจากตูแช เพื่อรอขนสินคาขึ้นรถหองเย็น เม่ือรถหองเย็นมาถึงจึงนําสินคาที่เตรียมไวมาใหพนักงานขับ

รถจัดเรียงภายในรถหองเย็น พนักงานขับรถปดตูรถหองเย็นและนําของไปยังสงโรงงานของลูกคา ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมงถึง

โรงงานของลูกคา พนักงานขับรถนําเอกสารไปยื่นตอเจาหนาที่โรงงาน และรอคิวเรียกเพื่อนําสินคาเขาไปสง พนักงานเรียกรถ

เพื่อนําสินคาไปลงในโรงงาน และ QA ทําการสุมตรวจสินคาและรับสินคาเขา พนักงานขับรถสงมอบสินคาจัดทํารายงานมายัง

บริษัทผูผลิต จากการวิเคราะหดวย Root and Cause Analysis และ Fishbone Diagramไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ

ทํางาน โดยการวิเคราะหหาอุณหภูมิที่เปดจุดเส่ียงที่ทําใหสินคาละลายจากอุณหภูมิหลอมเหลว จากน้ันนํามาจัดทํามาตรฐาน

การปฏิบัติงาน และแบบฟอรมตรวจสอบสภาพยานพาหนะและเครื่องมือติดตามวัดอุณหภูมิในจุดเส่ียง โดยหลังการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน พบวาใน 15 จุดของการขนสงทั้ง 3 เที่ยวไมพบจุดเส่ียงที่ทําใหสินคาละลาย อุณหภูมิเฉล่ียการจัดเก็บสูงสุด

ลดลง 3.2 ºC และเวลาการปฏิบัติงานลดลงจากเดิม 15 นาท ี 

 

7. อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาการจัดการโลจิสติกสขาออกสินคาแชแข็งสําหรับวิสาหกิจขนาดยอม กรณีศึกษา สละลอยแกวแชแข็ง 

เม่ือไดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการขนสงสละลอยแกวและทําการเก็บขอมูลอีกครั้ง พบวา อุณหภูมิใน

กระบวนการทํางานกอนการขนสงมีอุณหภูมิที่ต่ําลง ในการแกไขปญหาทําใหลดจุดเส่ียงในกระบวนการขนสง ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ชุติมา ไวศรายุทธ และ เกรียงยศ เจริญธีรวงศ (2557) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการสรางระบบมาตรฐานและการ

ตรวจสอบคุณภาพขนสงของธุรกิจรานอาหารที่ควบคุมไดดวยการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ถูกตอง ซ่ึงประกอบดวย 

มาตรฐานตั้งแตขั้นตอนการรับสินคาจากโรงงานผูผลิต จนถึงสงสินคาไปยังรานสาขา และครอบคลุมการควบคุมอุณหภูมิตลอด

การขนสง สุขลักษณะของรถขนสง และพนักงานขนสง วิธีการทํางาน และการบันทึกขอมูล รวมถึงมีการกําหนดจุดควบคุมใน

การตรวจสอบการทํางาน โดยจัดทําแผนการตรวจสอบการทํางานของบริษัทขนสง และสุมตรวจสอบใหครอบคลุมทุกบริษัท

ขนสง ทั้งน้ีคณะผูวิจัยเห็นวากระบวนการทํางานของวิสาหกิจขนาดยอมยังขาดการวิเคราะหและกําหนดมาตรฐานในกิจกรรม

ตาง ๆ ที่นอกเหนือจากมาตรฐาน อ.ย. และ GMP เชน ระยะเวลาการปฏิบัติงานและอุณหภูมิที่เหมาะสมของสินคาที่มี

ระยะเวลาการบริโภคส้ัน ซ่ึงจําเปนสําหรับผูประกอบการเพื่อการลดตนทุนการผลิตและสรางความไววางใจใหกับลูกคาผูบริโภค 

 

8. ขอเสนอแนะ 
 

1)  ขยายประเด็นการวิเคราะหปญหาไปที่ประเด็นอ่ืน ๆ เชน โอกาสการปนเปอนของสินคา เปนตน 

2)  จากการวิเคราะหแนวทางการปรับปรุงที่มีขอจํากัดคอนขางมาก ดังน้ันจึงควรมีการจัดทําแผนการปรับปรุง

ออกเปนระยะส้ันและยาวตามปจจัยดานเงินทุนและทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนการแกปญหาอยางเปนระบบ 
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อิทธพิลของทศันคต ิและการคลอยตามกลุมอางอิง ที่มีตอความตั้งใจเชิงพฤตกิรรมในการซ้ือ

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 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหาอิทธิพลของทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิงที่มีตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน

การซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลนในกรุงเทพมหานคร งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางโดยสุมตัวอยาง

แบบเจาะจง จํานวน 369 คนโดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน จํานวน 38 ขอ ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1) ปจจัยดาน

ทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง มีอิทธิพลทางบวกกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลน

ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และสามารถรวมทํานายความตั้งใจเชิงพฤติกรรมได (R2=0.436) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 2) หากผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอการซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลน จะทําใหระดับของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมมาก 

ตอการบอกตอ ซ้ือซํ้า ความจงรักภักดีตามลําดับ 3) ผลมาจากความเชื่อเก่ียวกับบุคคลอางอิง และจากทัศนคติตอการรับรู

ประโยชน ผูประกอบการที่ขายเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลนควรจะมีนโยบายและบริการ ใหผูบริโภคเกิดทัศนคติวาไดรับ

ประโยชน เชน คุณภาพของสินคา ความปลอดภัยของสินคา และทําใหผูบริโภคบอกตอ เพื่อชวยเพิ่มยอดขาย 4) ผูประกอบ

ควรสรางสินคาและบริการผานส่ือสังคมออนไลน ใหมีคุณภาพ ปลอดภัย ทําใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดี เกิดการบอกตอ ซ้ือซํ้า 

และจงรักภักดี ที่จะซ้ือสินคาอีกในครั้งตอ ๆ ไป 

 

คําสําคัญ: ทัศนคติ  การคลอยตามกลุมอางอิง  ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม  เครื่องสําอาง  ส่ือสังคมออนไลน 
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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 
 

อินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิต ดวยจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นทุกป และ

กรุงเทพมหานครมีอัตราการใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดในประเทศ คือรอยละ 54.5 โดยการซ้ือขายผานอินเทอรเน็ตน้ัน เปน

ชองทางใหมสําหรับผูประกอบการ โดยขายผานส่ือสังคมออนไลน เชน เฟซบุก (Facebook), ไลน (Line), อินสตาแกรม 

(Instagram) โดยหน่ึงในสินคาที่นิยมขายผานส่ือสังคมออนไลน คือสินคาเพื่อสุขภาพและความงาม การนําเครื่องสําอางมา

จําหนายผานส่ือสังคมออนไลน ยังมีขอบกพรองในบางประการอยู ดังน้ี ณสิตา ราชาดี (2553: 6) กลาววา การรับรูขาวสาร

ของผูบริโภคในแงที่ไมดีเก่ียวกับการจายผานบัตรเครดิต การหลอกลวง จึงทําใหเกิดทัศนคติที่ไมดีตอการซ้ือสินคา  

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงถึงอิทธิพลที่จะทํานายความตั้งใจในการซ้ือ โดยใชปจจัยที่เหมือนกันคือ ทัศนคติ และการ

คลอยตามกลุมอางอิง ดังน้ี Hsiu-Fen Lin. (2007: 15) กลาววา การรับรูในประโยชน การรับรูในความงายในการใชงาน 

สามารถทํานายรวมกันได ในขณะที่ จงกลนี ไทยเก้ือ (2541: 10-15) กลาววา การสนับสนุนของเพื่อนและคนใกลชิดมีผล

โดยตรง หรือในทางออมตอการตั้งใจซ้ือ การซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลนจึงตองเกิดทัศนคติที่ดีตอการซ้ือผานส่ือ

สังคมออนไลนคอนขางมาก ดังน้ันในการวางแผนทางการตลาดที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑเครื่องสําอางน้ัน จะทําใหธุรกิจที่

เขาใจถึงทัศนคติและการคลอยตามกลุมอางอิงที่ผลตอผูบริโภคจะทําใหธุรกิจสามารถดําเนินตอไปได จากขอมูลดังกลาวผูวิจัย

จึงทําการวิจัยเรื่องน้ี เพื่อเปนประโยชนในการทําธุรกิจออนไลนในการขายเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลนใหประสบ

ผลสําเร็จ สงเสริมระบบการคา และเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสินคาและบริการใหตรงกับทัศนคติ และกลุมอางอิง 

ตามความตองการของผูบริโภคเปนไปในทางบวก เพื่อใหเกิดการบอกตอ ซ้ือซํ้า และจงรักภักดี ที่จะซ้ือสินคาอีกในครั้งตอ ๆ ไป 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 
 

          1.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิงที่มีผลตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือ

เครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลน 

          2.  เพื่อศึกษาระดับของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลน 

          3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทัศนคติและการคลอยตามกลุมอางอิงของผูบริโภค เพื่อใหเกิดความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลน 

          4.  เพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบธุรกิจขายเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลน จําหนายเครื่องสําอางผานส่ือสังคม-

ออนไลนไดตรงตามทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง เพื่อใหเกิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือเครือ่งสําอางผาน 

ส่ือสังคมออนไลนของผูบริโภค 

 

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
 

               ตัวแปรตน หรือตัวแปรอิสระ (X)                    ตัวแปรตาม (Y)  

              

 

 

 

 

 

 

H1 (+) 

H2 (+) 

H3  

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม  

(Behavior Intention) 

- บอกตอ (Word of Mouth) 

- ซ้ือซํ้า (Repurchase) 

- จงรักภักดี (Loyalty) 

ทัศนคติ (Attitude) 

- ทัศนคติที่มีตอการรับรูประโยชน (Perceived Usefulness) 

- ทัศนคติที่มีตอการรับรูความงาย (Perceived Ease of Use) 

- ทัศนคติที่มีตอการรับรูความเส่ียง (Perceived Risk)   

การคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norms) 

- ความเชื่อเก่ียวกับบุคคลอางอิง (Normative Beliefs) 

- บทวิจารณ (Review) 

H1 (+) 
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สมมติฐาน 
 

1.  ปจจัยดานทัศนคติ มีอิทธิพลทางบวกกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลนที่

อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

2.  ปจจัยดานการคลอยตามกลุมอางอิง ทีมี่อิทธิพลทางบวกกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอางผาน

ส่ือสังคมออนไลนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

3.  ทัศนคติ รวมกับการคลอยตามกลุมอางอิง ในการซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลน สามารถพยาการณความ

ตั้งใจเชิงพฤติกรรมได 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ผูวิจัยทําการศึกษาภายใตกรอบแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อเปนพื้นฐาน และแนวทางในการวิจัย หลัก ๆ 

ดังน้ี  

 1. ทฤษฎีการกระทําเชิงเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ตามทฤษฎีจะประกอบไปดวยองคประกอบ 

2 ตัว คือ ทัศนคติ (Attitude) และการคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norms) ซ่ึงพบวาใชเพื่อทํานายพฤติกรรมที่แทจริง 

(Actual Behavior)  

 

 

 

      

 

 

 

ภาพแสดงความสัมพันธตามรูปแบบทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 

 

  2. ทฤษฎีแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เปนทฤษฎีในดานที่

เก่ียวของกับทัศนคติที่มีตอเทคโนโลยี (Technology Attitude Model) ที่อธิบายวา การรับรูถึงความงายของการใชงาน 

(Perceive Ease of Use) และการรับรูถึงความมีประโยชน (Perceived Usefulness หรือ PU) มีความสัมพันธกับการใช

เทคโนโลยี แตทฤษฎีน้ันไมเพียงพอ จึงไดมีการนําเรื่องของการรับรูความเส่ียง (Perceived Risk) มาใชประกอบดวย การ

นําเอาตัวแบบน้ีไปศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสวนใหญกําหนด สมมติฐานไปในทิศทางเดียวที่เชื่อวา การใชเทคโนโลยีเปนผล

มาจากความตั้งใจของพฤติกรรม ซ่ึงความตั้งใจของพฤติกรรมน้ันเกิดมาจากทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยี และเชื่อวาการรับรู

ถึงความงายของการใชงาน และการรับรูถึงความมีประโยชน มีอิทธิพลโดยตรงตอทัศนคต ิ
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แบบจําลองความสัมพันธระหวางปจจัยใน TAM 

  

3. แนวคิดการรับรูความเส่ียง (Perceived Risk) ความเส่ียง คือสวนหน่ึงของทัศนคติที่มีความสัมพันธ และสงผลใน

ดานลบตอความเชื่อม่ันที่มีตอความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมซ่ึงการรับรูความเส่ียง จะประกอบไปดวยความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ 

(Economics Risk) ความเส่ียงดานบุคคล (Personal Risk) ความเส่ียงดานกระกระทํา (Privacy Risk)  

งานวิจัยที่เก่ียวของ จากวิจัยของ ณัฐนันท  มิมะพันธุ (2555) วิจัยเรื่อง  ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา

แฟชั่นบนเว็บไซต Facebook ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางไดแก ประชาชนที่อยูในกรุงเทพมหานคร 400 คน 

โดยใชแบบสอบถามออนไลน ผานเครือขายสังคมออนไลนที่เก่ียวของกับการนําเสนอขอมูลและการขายเส้ือผาแฟชั่นบนเฟซบุก 

(Facebook) ไลน (Line Application) หองโตะเครื่องแปงบนเว็บไซตพันทิป (pantip) และเว็บไซตจีบัน (jeban) และไดสง

ตอแบบสอบถามออนไลนผานอีเมลไปยังกลุมสมาชิกของเครือขายสังคมออนไลนตาง ๆ ผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีทัศนคติ

โดยรวมตอการซ้ือเส้ือผาบนเว็บไซตเฟซบุกอยูในระดับมาก  

Vania D. V. (2012) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่กําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือออนไลนเชิงประจักษในสวนของทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนวิธี ผานเครือขายสังคมออนไลน อยางเชน  Facebook ผลการวิจัย พบวา การรับรูประโยชนในการใชงาน 

(PU) การรับรูความงายในการใชงาน (PEOU), ความเขากันได (Compatibility) และความเชื่อม่ัน (Trust) สามารถอธิบายคา

ความแปรปรวนของทัศนคติในการซ้ือออนไลนได PU มีผลกระทบทางบวกกับความตั้งใจซ้ือออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) และคาแสดงใหเห็น PEOU มีผลกระทบกับความตั้งใจซ้ือออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01)  

Syed  et al. (2014) วิจัยเรื่อง ปจจัยกําหนดความตั้งใจของลูกคาสําหรับการซ้ือออนไลน กรณีศึกษา ศึกษาจาก

ปากีสถาน จากกลุมตัวอยางคนใชอินเทอรเน็ตในปากีสถาน 200 คน ผลการวิจัย พบวา ผลกระทบของประสบการณกอนการ

ซ้ือ ไมมีผลกระทบกับเรื่องของการรับรูความงาย, การรับรูประโยชน และการรับรูความเส่ียง ในขณะที่การรับรูความงาย, การ

รับรูประโยชน มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญในเชิงบวก และการรับรูความเส่ียง มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญในเชิงลบตอ

ทัศนคติที่มีตอความตั้งใจในการซ้ือออนไลน ผลการศึกษาน้ีพบอีกวาทัศนคติที่มีตอความตั้งใจในการซ้ือออนไลน มีผลกระทบ

อยางมีนัยสําคัญในเชิงบวกตอความตั้งใจซ้ือสินคา 

จงกลนี ไทยเก้ือ (2541) วิจัยเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบที่มีผลตอการตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอาง จากการ

สํารวจขอมูลผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย ผลการวิจัย พบวา ความตั้งใจที่จะซ้ือขึ้นอยูกับ ทัศนคติของ

ผูบริโภค ทัศนคติของกลุมอางอิงการสงเสริมการตลาด และการสนับสนุนของเพื่อนและญาติ จากผลการศึกษาทําใหสรุปไดวา 

การสนับสนุนของเพื่อนและญาติจะมีผลทั้งโดยตรงและทางออมตอการตั้งใจที่จะซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางของผูบริโภค  

 

วิธีการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง ที่มีตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือ

เครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลน ในกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช

Perceived 

Usefulness (U) 

External 

Variables Perceive Ease of 

Use (E) 
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to Use (BI) 

Actual System Use 
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แบบสอบถาม (questionnaire) ผานระบบออนไลน โดยประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ประชากรที่ ใชอินเทอรเน็ต  

สัญชาติไทยและอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในแบบสอบถามออนไลนไดมีการคัดกรอง หากผูตอบแบบสอบถามไมไดอาศัย

อยูในกรุงเทพมหานครตองจบการตอบแบบสอบถาม ไมสามารถตอบในขอตอไปได ทําใหสามารถไดขอมูลของผูตอบ

แบบสอบถามที่เปนผูที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครจริง แตเน่ืองดวยขนาดของประชากรมีอยูเปนจํานวนมากและไมทราบ

จํานวนที่แทจริงของประชากร ใชการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling Method)  สุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะเปนการเลือกกลุมตัวอยางที่พิจารณาจุดมุงหมายของการวิจัยหรือ

วัตถุประสงคของการวิจัยเปนสําคัญ ซ่ึงกลุมตัวอยางคือ ผูที่เคยมีประสบการณซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลนสัญชาติ

ไทย สุมเจาะจงจากสมาชิกในกลุมที่มีการตั้งขึ้นในส่ือสังคมออนไลน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อซ้ือ ขายเครื่องสําอางโดยเฉพาะ  

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 ผูตอบแบบสอบถามมีอาย ุ26-34ป (รอยละ55.8)รองลงมา อายุ17-25 ป (รอยละ 30.4) 

รายได รายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001-35,000 บาท )รอยละ 46.1( รองลงมา 35,001-45,000 บาท )รอยละ 15.7( 

ระดับการศึกษา การศึกษาระดับปริญญาตรี )รอยละ 71.3  (รองลงมาการศึกษาระดับปริญญาโท )รอยละ 18.7( 

อาชีพ อาชีพพนักงานบริษัท (รอยละ 45.5) รองลงมาขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 26.3) 

  

สวนที่ 1 ผลการศึกษาอิทธิพลของทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิงที่มีผลตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ

ซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลน สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 

 

 

ปจจัยดานทศันคต ิ คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเหน็ ลําดับที่ 

ทัศนคติตอการรับรูประโยชน 4.05 0.58 มาก 1 

ทัศนคติตอการรับรูความงาย 3.84 0.48 มาก 2 

ทัศนคติตอการรับรูความเส่ียง 3.47 0.54 มาก 3 

รวม 3.78 0.38 มาก  

 

 

 

 

 

ผลการวิจัยปจจัยดานทัศนคต ิ

ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยดานทัศนคติที่ตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอาง

ผานส่ือสังคมออนไลน 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 661 

ผลการวิจัยปจจัยดานการคลอยตามกลุมอางอิง 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยดานการคลอยตามกลุมอางอิงตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ

ซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลน 

การคลอยตามกลุมอางอิง คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเหน็ ลําดับที่ 

ความเชื่อเก่ียวกับบุคคลอางอิง     3.31 0.79 ปานกลาง 2 

บทวิจารณ  3.67 0.85 มาก 1 

รวม 3.49 0.74 มาก  

ผลการวิจัยปจจัยดานความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

ตารางที่ 4 คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยดานความตั้งใจเชิงพฤติกรรมตอการซ้ือเครื่องสําอางผาน 

ส่ือสังคมออนไลน 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเหน็ ลําดับที่ 

ซ้ือซํ้า  3.42 0.86 มาก 2 

บอกตอ  3.51 0.78 มาก 1 

จงรักภกัดี  3.20 0.59 ปานกลาง 3 

รวม 3.38 0.59 ปานกลาง  

 

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 1. ผลการทดสอบสมมติฐานอิทธิพลของทัศนคติ ที่มีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือ

เครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอาง = .410 + .406 (การรับรูความงาย) + .291 (การรับรูประโยชน) + 

.062 (การรับรูความเส่ียง)  (R2=.318) 

 2. ผลการทดสอบสมมติฐานอิทธิพลของการคลอยตามกลุมอางอิง ที่ มีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  

  ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอาง = .1.650 + .459 (ความเชื่อเก่ียวกับบุคคลอางอิง) + .057 (บท

วิจารณ) (R2=.442) 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐานทัศนคติรวมกับการคลอยตามกลุมอางอิง ในการซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลน 

สามารถทํานายความตั้งใจเชิงพฤติกรรมได 

  ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอาง = .458 + .417 (ทัศนคติ) +.384 (การคลอยตามกลุมอางอิง) 

(R2=.436) 

การวิจัยเรื่องอิทธิพลของทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง ที่มีตอความตั้งใจเชิ งพฤติกรรมในการซ้ือ

เครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลน ในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีผูวิจัยไดทําการแบงประเด็นการอภิปรายออกเปน 3 ตอน

ดังตอไปน้ี   

1. อภิปรายผลอิทธิพลของทัศนคติ ที่มีตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลนใน

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานทัศนคติตอการรับรูความงาย และดานทัศนคติตอการรับรูประโยชน มีอิทธิพล

ของทัศนคติที่ มีความสัมพันธตอความตั้ งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลนที่อาศัยใน

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ดานทัศนคติตอการรับรูความเส่ียงพบวาไมมีอิทธิพลตอทัศนคติ

ที่มีความสัมพันธตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลนทีอ่าศัยในกรุงเทพมหานคร     
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2. อภิปรายผลอิทธิพลของปจจัยดานการคลอยตามกลุมอางอิงที่มีตอการซ้ือเครื่องสําอางของผูบริโภคตอความตั้งใจ

เชิงพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอางและบริการส่ือสังคมออนไลนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดาน

การคลอยตามความเชื่อเก่ียวกับบุคคลอางอิง มีอิทธิพลของการคลอยตามกลุมอางอิงที่มีความสัมพันธตอความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ยกเวน ดานการคลอยตามบทวิจารณ พบวาไมมีอิทธิพลตอการคลอยตามกลุมอางอิงที่มีความสัมพันธตอความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

3. อภิปรายผลอิทธิพลของทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง ที่มีตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือ

เครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา อิทธิพลของทัศนคติ และอิทธิพลการ

คลอยตามกลุมอางอิง มีอิทธิพลของทัศนคติรวมกับการคลอยตามกลุมอางอิง มีความสัมพันธกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน

การซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลนของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 

ผลสรุปการวิจัย 
  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดเปนผูที่เคยมีประสบการณการซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลน ใน

กรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศหญิงกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 26-34 ป มีรายไดเฉล่ียตอเดือนสวนใหญ 25,001-

35,000 บาท ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ประชาชนที่ทําการซ้ือเครื่องสําอางที่

เปนตราผลิตภัณฑของคนไทย และใชชองทางการจําหนาย สินคา และโฆษณาผานทางส่ือสังคมออนไลนเปนหลัก และการซื้อ

เครื่องสําอางที่เปนตราผลิตภัณฑของคนไทย โดยใชชองทางการจําหนาย สินคา และโฆษณาผานทางส่ือสังคมออนไลนเปน

หลัก จากคนที่เคยซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลนในกรุงเทพมหานคร โดยที่กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามขอมูล

เก่ียวกับอิทธิพลของทัศนคติที่มีตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลน ในกรุงเทพมหานคร 

พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานทัศนคติของผูบริโภค ตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือ

เครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลนโดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X  =3.78, S.D.=0.38)  กลุมตัวอยางที่ตอบ

แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานการคลอยตามกลุมอางอิงของผูบริโภค ที่มีผลตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือ

เครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลน มีผลการวิเคราะหโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X  =3.49, S.D.=0.74 ) 

และกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูบริโภค ตอการซ้ือเครื่องสําอาง

ผานส่ือสังคมออนไลน มีผลการวิเคราะหโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( X  =3.38, S.D.=0.59 )  

 

ขอเสนอแนะ  
 

1.  ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอางของผูบริโภค ผานส่ือสังคมออนไลน ในกรุงเทพมหานคร เปนผล

มาจากทัศนคติความเชื่อเก่ียวกับบุคคลอางอิง จากทัศนคติตอการรับรูประโยชน ดังน้ันผูประกอบการขายเครื่องสําอางผานส่ือ

สังคมออนไลน ควรมีนโยบายของการ บริการใหมีความชัดเจน ขายสินคาที่มีคุณภาพของเครื่องสําอางตามที่ไดระบุไวในหนา

แสดงสินคาจริง ไมหลอกลวงผูบริโภค รวมถึงการใสใจบรรจุภัณฑในการสงสินคาที่มีความปลอดภัยสงถึงมือผูบริโภคไดใน

สภาพที่สมบูรณ ทําใหผูบริโภคบอกตอคุณภาพและการบริการที่ดีตอบุคคลอ่ืน 

2.  ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอางของผูบริโภค ผานส่ือสังคมออนไลน ในกรุงเทพมหานครปจจัย

ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการซ้ือสินคาและบริการผานส่ือสังคมออนไลน ผูประกอบการควรสรางความนาเชื่อถือและทําให

ผูบริโภครูสึกถึงความปลอดภัย ดวยการแสดงตนวามีอยูจริง สามารถตอบสนองตอผูบริโภค มีความซ่ือสัตยในการนําเสนอ
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ขอมูล สามารถดูแลการเขาถึงขอมูลลับ สรางความปลอดภัยในการซ้ือสินคาโดยมีกลไกลปองกันที่มีประสิทธิ เชน การตั้งรหัส 

จะทําใหผูเกิดความไววางใจของผูบริโภคในการซ้ือสินคาและบริการผานส่ือสังคมออนไลนได  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
  

1.  เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีไดใชกลุมตัวอยางจังหวัดกรุงเทพมหานครเทาน้ัน ทราบไดจากแบบสอบถามไดมีการ

คัดกรองผูตอบแบบสอบ ถามหากผูตอบแบบสอบถามไมไดอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จะจบการตอบแบบสอบถามทันที จึง

ขอเสนอแนะใหผูที่มีความสนใจศึกษา อิทธิพลของทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิง ที่มีตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน

การซ้ือเครื่องสําอางผานส่ือสังคมออนไลน ทําการศึกษาในจังหวัดอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร  

2.  ขอมูลที่นํามาวิเคราะหผลน้ันไดจากการเก็บขอมูลผานแบบสอบถามออนไลนทั้งหมดซ่ึงวิธีดังกลาวมีขอจํากัดใน

ดานความสามารถในการอธิบายเพิ่มเติมหากผูตอบแบบสอบถามเกิดขอสงสัยหรือมีคําถาม ในแบบสอบถามออนไลนควรมีการ

ใหผูตอบแบบสอบถาม สามารถเพิ่มขอเสนอแนะเก่ียวกับแบบสอบถาม 

3.  เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีไดทําการสํารวจผูบริโภคผานส่ือสังคมออนไลน เพียง 3 ชองทางเทาน้ัน คือ 

Facebook, Instagram และ Line Application จึงขอเสนอแนะใหผูที่มีความสนใจศึกษาทําการสํารวจในผูบริโภคผาน

เว็บไซตอ่ืน ๆ เพื่อเขาถึงผูตอบแบบสอบถามไดมากขึ้น และทําแบบสอบถามที่สามารถคัดกรองผูตอบแบบสอบถามใหไดกลุม

ตัวอยางที่ตรงกับงานวิจัยมากที่สุด 
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ผลกระทบของความหลากหลายของคณะกรรมการตอคณุภาพกําไร 

ของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  

The impact of board diversity on Earnings Quality of Thai listed companies 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของความหลากหลายของคณะกรรมการตอคุณภาพกําไรของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลจํานวน 812 ตัวอยาง ตั้งแตป พ.ศ. 2557 – 2558 โดยทําการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สําหรับการวิจัยครั้งน้ีใชตัวแบบการวัดคาเสถียรภาพกําไรซ่ึงเปนตัวแบบอยางงายเปนตัวแทนคุณภาพกําไร โดยตัวแบบดังกลาว

ไดถูกนําเสนอโดย Dechow et al. (2010) สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple 

regression) ผลการวิจัย พบวา ความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการมีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพกําไรอยางมี

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 ประเทศไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของการสรางความเชื่อม่ันในตลาด

ทุน โดยไดพัฒนาเรื่อง Corporate Governance อยางตอเน่ืองมาโดยตลอด ซ่ึงบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

ไดเล็งเห็นความสําคัญของ CG อยางชัดเจน เน่ืองจากมีผูถือหุนที่มาจากประชาชนจํานวนซ่ึงไมสามารถเขารวมบริหารจัดการใน

บริษัทไดอยางใกลชิด จึงตองแตงตั้งบุคคลที่ไววางใจใหเปนกรรมการเพื่อเขาไปควบคุมดูแลผูบริหารของบริษัทแทนตนเอง การ

สรางความเชื่อม่ันใหแกผูถือหุนไดน้ันตองเกิดขึ้นมาจากการที่กิจการไดนําการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกตใชในมุมของ

คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตองรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางเต็มที่ และไมฉวยโอกาสจากการ

ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ นอกจากน้ันคณะกรรมการยังตองกํากับ ดูแลฝายจัดการใหบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ

สรางมูลคาสูงสุดใหกับผูถือหุน รวมทั้งคณะกรรมการตองใหผูถือหุนรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกันเพื่อรวมทั้งการตัดสินใจใน

เรื่องสําคัญ ตลอดจนการตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการและผูบริหาร อยางไรก็ตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตองเปนอิสระจากผูบริหารและฝายจัดการ (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2560)  

สําหรับผูบริหารบริษัทมีหนาที่จัดทํารายงานทางการเงินเพื่อนําเสนอตอบุคคลภายนอก เพื่อนําไปใชสําหรับการ

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ การพยากรณผลตอบแทนจากการลงทุน หรือตัดสินใจซ้ือขายหุน เปนตน หากรายงานดังกลาวไดแสดง

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง ซ่ึงเกิดจากการจัดการกําไร (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 ซ่ึงตัวแทนอาจใชพฤติกรรมการฉวยโอกาสเพื่อใหไดรับผลประโยชนจากกิจการ 

โดยการกระทําดังกลาวสงผลใหเกิดความไมสอดคลองของขอมูลและผลประโยชนของทั้ง 2 ฝายขึ้น จึงนําไปสูปญหาความ

ขัดแยงของผลประโยชน (Conflict of Interest) อยางไรก็ตาม Jensen and Meckling (1976) ไดอธิบายแนวทางแกไขปญหา

ดังกลาวไววาบริษัทตองนํากลไกการตรวจสอบและสอดสองดูแลการทํางานของฝายบริหาร เพื่อทําการประเมินผลและควบคุม

พฤติกรรมการฉวยโอกาสของผูบริหารได  

นอกจากน้ันจากพฤติกรรมและปญหาดังกลาวยังสงผลกระทบตอตัวเลขที่ใชสําหรับจัดทํารายงานการเงินที่ฝาย

บริหารเปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงเม่ือผูบริหารของบริษัทไดใชการจัดการกําไรในการจัดทํารายงานแลว สงผลใหคุณภาพกําไร 

(Earnings Quality) ของบริษัทลดลง โดย Dechow et al. (2010) ไดอธิบายวาคุณภาพกําไรเปนขอมูลที่มีคุณสมบัติเฉพาะ

ของขอมูลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจ และงานวิจัยของ Brown et al. (2011) ไดแสดงความเห็นวาบริษัทที่ไดมีการจัดใหมี

การสอดสองดูแล (Monitoring) และกํากับติดตามการทํางานของผูบริหารอยางใกลชิดสงผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพกําไร 

ซ่ึงเหตุผลดังกลาวยังสอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการและการแกปญหาตัวแทนที่นําเสนอโดย Jensen and Meckling 

(1976) นอกจากน้ันยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Jiang et al. (2008) ไดอธิบายวาหากระดับของการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทสูงขึน้ จะสงผลใหคุณภาพกําไรของบริษัทสูงขึ้นตามไปดวย กลาวคือ ขอมูลกําไรของบริษัทมีประโยชนตอการตัดสินใจ 

อยางไรก็ตามบุคคลที่ทําหนาที่กํากับ ติดตาม และสอดสองดูแลการทํางานของฝายบริหาร คือ คณะกรรมการ ซ่ึงแนว

ปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกลาวไวใน CG Code พ.ศ. 2560 ซ่ึงไดใหแนวปฏิบัติไววาคณะกรรมการควรดูแลให

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถและคุณลักษณะ

เฉพาะดาน ตลอดจนเพศและอายุ ซ่ึงเปนองคประกอบที่จําเปนตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร โดย

เพศของคณะกรรมการถือวาเปนองคประกอบอยางหน่ึงที่ถูกกลาวถึงไวใน CG Code จึงเกิดคําถามวา ความหลากหลายทาง

เพศของคณะกรรมการสงผลถึงประสิทธิภาพการทํางานในการกํากับติดตามหรือไม ซ่ึงมีงานวิจัยและผลการสํารวจที่ชี้ใหเห็นถึง

ผลดีของการมีสุภาพสตรทีี่น่ังเปนกรรมการในคณะกรรมการ เชน การมีความหลากหลายทางเพศในคณะผูบริหารอาวุโสและ

คณะกรรมการมีความสัมพันธกับมาตรการในการสรางความเปนเลิศและราคาหุนมีผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสูงกวา
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บริษัทที่มีสุภาพสตรีในคณะกรรมการนอยคน โดยในฟอรจูน 500 บริษัทที่มีกรรมการสตรี 19 - 44% มีกําไรตอยอดขายเฉล่ีย

สูงกวาบริษัทที่ไมมีกรรมการสตรีถึง 16% สรุปแลวทั้งผลสํารวจและผลวิจัยสวนใหญไดชี้ใหเห็นวาการมีกรรมการสตรี ใน

คณะกรรมการมีผลดีทั้งตอผลประกอบการและราคาหุน (ยุทธ วรฉัตรธาร. 2557) นอกจากน้ันยังไดอธิบายถึงเหตุผลวา

คณะกรรมการเพศหญิงสามารถนําทักษะที่โดดเดนในดานความรูและความสามารถในการทํางานของตนมาใชในการปฏิบัติ

หนาที่ได โดยคณะกรรมการคณะกรรมการเพศหญิงจะมีลักษณะแปลกใหมที่มีเอกลักษณ มีการใหความสนใจในการควบคุม

เปนพิเศษและมีความสามารถเชิงกลยุทธในการตัดสินใจ (Daily et al.,1999; Dezs and Ross, 2012) 

จากเหตุผลดังกลาวไดแสดงใหเห็นถึงผลกระทบของความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการมีผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ซ่ึงสงผลกระทบตอคุณภาพกําไรของบริษัท เน่ืองจากเพศของ

คณะกรรมการถือวาเปนคุณลักษณะเฉพาะดานอยางหน่ึงทีอ่าจสงผลกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการไดอยางเต็ม

ความสามารถ ซ่ึงเปนส่ิงสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการใหเกิดประสิทธิภาพในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ

การทํางานของฝายบริหารได จึงเกิดคําถามในการวิจัยครั้งน้ีวาความหลากหลายทางเพศสงผลกระทบตอคุณภาพกําไรหรือไม

อยางไร 

ดังน้ันงานวิจัยครั้งน้ีจึงสนใจศึกษา ผลกระทบของความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการบริษัทตอคุณภาพกําไร

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปนประโยชนตอหนวยงานกํากับดูแลเก่ียวกับความหลากหลาย

ของคณะกรรมการ รวมทั้งนักวิเคราะหนักลงทุนและผูถือหุนที่ใชแนวทางการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ เปนประโยชนตอวงการ

วิชาการที่จะนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปตอยอดเพื่อศึกษาเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการตอไป 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 เพื่อศึกษาผลกระทบของความหลากหลายของคณะกรรมการตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ตามที่ CG Code พ.ศ. 2560 ไดใหแนวปฏิบัติไววาคณะกรรมการควรดูแลใหคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย

กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะดาน ตลอดจนเพศและ

อายุ ที่จําเปนตอปฏิบัติหนาที่เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย

ในอดีตไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการตอคุณภาพกําไร กลาวคือ หาก

บริษัทมีคณะกรรมการเพศหญิงสูงสงผลใหบริษัทมีคุณภาพกําไรสูงขึ้นดวย โดยงานวิจัยของ Krishnan and Parsons (2008) 

พบวา สัดสวนคณะกรรมการเพศหญิงมีความสัมพันธเชิงบวกตอความมีเสถียรภาพกําไร รวมทั้งงานวิจัยของ Thiruvadi and 

Huang (2011) พบวาการมีคณะกรรมการเพศหญิงในคณะกรรมการตรวจสอบ สงผลกระทบเชิงลบตอการจัดการกําไร จึง

สงผลใหคุณภาพกําไรของบริษัทสูงขึ้น จึงเกิดคําถามวาการมีสัดสวนคณะกรรมการเพศหญิงสงผลกระทบตอคุณภาพกําไร

หรือไม งานวิจัยของ Rodney Overmans. (2017) ไดอธิบายวาในอดีตมีงานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงสัดสวนเพศหญิงใน

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบสงผลใหบริษัทมีคุณภาพกําไรที่ดีกวา โดยผลการวิจัยดังกลาวไดสนับสนุนดวยการ

ใหหลักฐานเชิงประจักษวามีความสัมพันธเชิงบวกระหวางคณะกรรมการเพศหญิงและคุณภาพกําไร มากไปกวาน้ันผลการวิจัย

ของ Rodney Overmans. (2017) ยังแสดงใหเห็นวาความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการตรวจสอบนําไปสูการเพิ่มขึ้น

ของคุณภาพกําไร ผลการวิจัยดังกลาวยังใหหลักฐานเชิงประจักษแตกตางกันสําหรับประเทศที่มีการใหโควตาเพศหญิงใน

คณะกรรมการโดยบังคับและสมัครใจ รวมทั้ง Arun, Thankom Gopinath et al. (2015) ไดอธิบายวาตั้งแตมีความ

หลากหลายของเพศในคณะกรรมการและการรายงานกําไร ยังเปนประเด็นที่ถกเถียงกันในบริษัททั่วโลก โดยงานวิจัยได

ทําการศึกษาวาระดับของเพศหญิงในบริษัทมีอิทธิพลตอการจัดการกําไรหรือไม ผลการวิจัยพบวาบริษัทที่มีจํานวนเพศหญิงสูง
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กวาและมีคณะกรรมการเพศหญิงที่อิสระสามารถจํากัดการจัดการกําไรของผูบริหารไดสําหรับบริษัทในประเทศ UK และเม่ือได

แยกบริษัทที่มีหน้ีสินสูงและหน้ีสินต่ํา ผลการวิจัยยังไดแสดงใหเห็นวาบริษัทที่มีอัตราหน้ีสินต่ําพบความสัมพันธเชิงบวกระหวาง

คณะกรรมการเพศหญิงและการจัดการกําไร ดังน้ันจึงแสดงใหเห็นวาเพศหญิงที่อยูในคณะกรรมการสงผลใหมีคุณภาพกําไรต่ํา

เม่ือพิจารณาจากตัวแบบการจัดการกําไร  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของในอดีต ไดแสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ 

ในมุมความหลากหลายทางเพศที่สงผลกระทบตอคุณภาพกําไร ดังน้ันจึงกําหนดสมมติฐานการวิจัยไววา 
 

H1: ความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการสงผลกระทบตอคุณภาพกําไร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ในการวิจัยครั้งน้ีใชขอมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยกเวนกลุมธุรกิจการเงิน กลุม

บริษัทจดทะเบียนที่อยูในระหวางฟนฟูกิจการ และบริษัทกลุมกองทุนและธุรกิจขนาดกลาง (MAI) เน่ืองจากกลุมบริษัทเหลาน้ี

ตองปฏิบัติตามขอบังคับของหนวยงานเฉพาะที่เก่ียวของและมีหลักเกณฑอ่ืน ๆ ที่แตกตางกัน และไมรวมบริษัทที่มีขอมูลไม

ครบถวนตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงเหลือขอมูลตัวอยาง (Observations) ที่ใชในการศึกษาจํานวน 812 ตัวอยาง ตั้งแต

ป พ.ศ. 2557 – 2558 รวม 2 ป โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานประจําป แบบแสดงรายการ 56-1 และงบการเงิน

ประจําป ซ่ึงเปนแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ดวยแบบบันทึกขอมูล (Working paper) สําหรับการวิจัยครั้งน้ีใช

เทคนิคการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบผลกระทบของตัวแปรความหลากหลาย

ของคณะกรรมการที่สงผลกระทบตอคุณภาพกําไร ซ่ึงถือวาเปนตัวแทนคุณภาพกําไรชนิดหน่ึง (Dechow et al., 2010) 

 สําหรับการวัดคุณภาพกําไรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ความมีเสถียรภาพกําไร (Earnings persistence) โดยใชตัว

แบบการวัดคาความมีเสถียรภาพกําไรอยางงาย (Simple Model) ที่ถูกนําเสนอโดย Dechow et al. (2010) ซ่ึงไดอธิบายวา 

บริษัทที่มีเสถียรภาพกําไรมากกวาจะมีความยั่งยืนของกําไรและกระแสเงินสด ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากในการประเมิน

มูลคาหุนของกิจการ โดยงานวิจัยครั้งน้ีไดนําตัวแบบของ Dechow et al. (2010) เปนตัวแปรที่ใชแทนคุณภาพกําไร 

นอกจากน้ันการวิจัยครั้งน้ี ใชขนาดของกิจการ (SIZE) อัตราสวนหน้ีสิน (Leverage: LEV) (สัจจวัฒน จันทรหอม และ

ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร, 2555; Brown et al., 2014; Givoly et al., 2010) และกระแสเงินสด (CFO) เปนตัวแปรควบคุมในตัว

แบบสมการ ซ่ึงตัวแปรดังกลาวถูกใชเปนตัวแปรควบคุมในงานวิจัยที่ผานมา สําหรับตัวแบบที่ใชในการวิจัยแสดงดังน้ี 
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เม่ือ  NP   คือ  กําไรสุทธิของบริษัท  

A   คือ  สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันส้ินป 

BDGEN  คือ  สัดสวนคณะกรรมการเพศหญิงตอคณะกรรมการทั้งหมด 

LEV  คือ อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 

SIZE  คือ ขนาดกิจการวัดดวยคาลอการิทึมของสินทรัพย ณ วันส้ินป 

CFO  คือ กระแสเงินสดจากการดําเนินเงินหารดวยสินทรัพยรวม 

it, it+1  คือ บริษัท i ปที่ t, บริษัท i, ปที่ t+1 

εit  คือ  คาความคลาดเคล่ือนในการประมาณคา 
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อยางไรก็ตามจากตัวแบบในการวิจัยขางตน ผูวิจัยคาดวาสัมประสิทธ์ิหนาตัวแปร (β2) [(NPit/Ait)*BDGEN] ในตัว

แบบดังกลาว จะมีคาเปนบวก กลาวคือ สัดสวนคณะกรรมการเพศหญิงมีผลกระทบในทิศทางเดียวกัน หรือสามารถอธิบาย

กําไรในอนาคตได เม่ือปจจัยอ่ืนในตัวแบบคงที ่

 

ผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาผลกระทบของความหลากหลายคณะกรรมการตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชขอมูลตัวอยาง (Observations) ในการวิจัยจํานวน 812  ตัวอยาง ตั้งแตป พ.ศ. 2557 – 

2558 รวม 2 ป โดยคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย คาสูงสุด คาต่ําสุด และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 ตัวแปรวิจัย ตัวอยาง (n) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

NPit+1/Ait 812 -0.5291 0.4783 0.0454 0.0981 

NPit /Ait 812 -1.4267 0.4180 0.0377 0.1068 

BDGEN 812 0.0000 0.6667 0.1914 0.1491 

LEV 812 -16.8639 196.1983 1.2954 7.0957 

SIZE 812 7.9070 12.3373 9.7412 0.6527 

CFO 812 -0.4853 0.5313 0.0687 0.1168 
 

 เม่ือพิจารณาคาสถิติพื้นฐานจากตารางที่ 1 แลว กอนที่จะนําตัวแปรดังกลาวที่ใชในการวิเคราะหการถดถอยพหุตอง

นําไปวิเคราะหสหสัมพันธเพื่อทดสอบวาตัวแปรอิสระแตละคูไมมีความสัมพันธกันมากเกินไปจนเกิดปญหา Multicollinearity 

ซ่ึงจะสงผลใหผลการวิเคราะหไมถูกตองและความนาเชื่อถือของผลการวิเคราะหดังกลาวลดลง โดยการวิเคราะหสหสัมพันธ

แสดงดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 การวิเคราะหสหสัมพันธ Pearson Correlation 

ตัวแปรวิจัย NPit+1/Ait NPit /Ait BDGEN LEV SIZE CFO 

NPit+1/Ait 1 .651** 0.051 -.176** .072* .479** 

NPit /Ait .651** 1 .075* -.111** .091** .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 เม่ือพิจารณาผลการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระที่พิจารณาจากคาสถิติ Pearson 

Correlation แปรอิสระทุกตัวมีคา Pearson Correlation นอยกวา 0.65 ถือวาไมเกิดปญหา Multicollinearity และตัวแปรอิสระ

ทุกตัวมีคา Tolerance และคา VIF อยูในเกณฑยอมรับได ดังน้ันจึงสรุปวาตัวแปรอิสระทุกตัวที่ใชในตัวแบบเพื่อนําไปวิเคราะห
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การถดถอยเชิงพหอุาจจะไมมีความสัมพันธกันในระดับสูงจนทําใหเกิดปญหา Multicollinearity ที่จะทําใหการตีความผลลัพธที่ได

จากการวิเคราะหดังกลาวไมมีความถูกตองและลดความนาเชื่อถือ รวมทั้งไดพิจารณารวมกับคาสถิติ Durbin-Watson ในตารางที่ 

3  มีคาเทากับ 1.985 อยูในชวง ระหวาง 1.5 – 2.5 จึงสรุปไดวาตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี มีคาคลาดเคล่ือนเปนอิสระตอกัน 

โดยผลการวิเคราะหการถดถอยแสดงดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) -.013 .037 
 

-.342 .732 
  

NPit /Ait .390 .032 .425 12.142 .000*** .506 1.976 

NPit /Ait*BDGEN .801 .162 .172 4.959 .000*** .513 1.949 

LEV -.001 .000 -.097 -3.827 .000*** .961 1.041 

SIZE .003 .004 .017 .687 .492 .988 1.012 

CFO .191 .024 .227 8.104 .000*** .789 1.267 

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 

 

 จากตารางที่ 3 เปนการแสดงผลการทดสอบผลกระทบความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการตอคุณภาพกําไรของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2557-2558 ผลการทดสอบพบวาตัวแบบในการวิจัย

โดยรวมมีคา F change = 162.108 (Sig.F= 0.000) และพบนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ตัวแบบในการทํานายผลกระทบ

ดังกลาวเปนตัวแบบที่เหมาะสม และมีตัวแปรในตัวแบบอยางนอยหน่ึงตัวที่สามารถอธิบายความมีเสถียรภาพกําไรหรือกําไรใน

อนาคตได โดยตัวแปรในตัวแบบที่พบนัยสําคัญน้ันสามารถรวมกันอธิบายการจัดการกําไรของบริษัทไดถึง 49.80% ซ่ึงสามารถ

เขียนเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังสมการที่ 1 และ 2 ตามลําดับดังน้ี 

 (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)  

 นอกจากน้ันผลการวิจัยครั้งน้ียังพบวา คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยหนาตัวแปร (NPit/Ait*BDGEN) มีคาเทากับ 0.172 และ

มีนัยสําคัญ (p <.01) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเปนบวก ซ่ึงผลดังกลาวเปนไปตามที่คาดหวังไว ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีจึง

ยอมรับสมมติฐานที่ 1 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การมีความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการมีความสัมพันธเชิงบวกกับกําไรใน

อนาคต ซ่ึงแสดงใหเห็นวาความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการสงผลกระทบตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยซ่ึงเปนตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 671 

อภิปรายผล  

    ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบผลกระทบของความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการตอคุณภาพ

กําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาความหลากหลายทางเพศของ

คณะกรรมการสงผลกระทบเชิงบวกตอความมีเสถียรภาพกําไร นอกจากน้ันผลการวิจัยครั้งน้ียังเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไววา

ความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการสามารถอธิบายกําไรในอนาคตได  โดยที่การวิจัยครั้งน้ีมีคําถามวาความ

หลากหลายทางเพศของคณะกรรมการสงผลกระทบตอคุณภาพกําไรหรือไมอยางไร รวมทั้งสมมติฐานที่กําหนดขึ้นวาความ

หลากหลายทางเพศของคณะกรรมการสามารถอธิบายการทํากําไรในอนาคตซ่ึงเปนตัวแทนคุณภาพกําไรไดหรือไมน้ัน งานวิจัย

ของ Rodney Overmans. (2017) ไดอธิบายวาในอดีตมีงานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงสัดสวนเพศหญิงในคณะกรรมการและ

คณะกรรมการตรวจสอบสงผลใหบริษัทมีคุณภาพกําไรที่ดี รวมทั้งงานวิจัยของ Brown et al. (2011) ไดอธิบายวาบริษัทที่ได

จัดใหมีการสอดสองดูแล (Monitoring) การทํางานของผูบริหารอยางใกลชิดสงผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพกําไร ซ่ึง

กระบวนการดังกลาว คือ การทําหนาที่ของคณะกรรมการ นอกจากน้ันยังสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่กลาวไวใน CG Code 

พ.ศ. 2560 วาคณะกรรมการควรดูแลใหคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดาน

ทักษะ ประสบการณความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะดาน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จําเปนตอการบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายหลักขององคกร นอกจากน้ันผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ Krishnan and Parsons (2008) พบวา 

สัดสวนคณะกรรมการเพศหญิงมีความสัมพันธเชิงบวกตอความมีเสถียรภาพกําไร รวมทั้งงานวิจัยของ Thiruvadi and 

Huang. (2011) พบวาการมีคณะกรรมการเพศหญิงในคณะกรรมการตรวจสอบ สงผลกระทบเชิงลบตอการจัดการกําไร จึง

สงผลใหคุณภาพกําไรของบริษัทสูงขึ้น อยางไรก็ตาม งานวิจัยของ Isabel-Maria García-Sánchez et al. (2017) พบวา

คณะกรรมการเพศหญิงสงผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพกําไรของกลุมธุรกิจธนาคาร โดยไดอธิบายกฎระเบียบของธนาคารได

ปกปองผลกระทบที่จะเกิดกับนักลงทุน อยางไรก็ตามผลการวิจัยยังสนับสนุนวาบทบาทของธนาคารยังชวยปกปองระดับของ

ผลกระทบของความหลากหลายทางเพศตอคุณภาพกําไรของธนาคาร 

 นอกจากน้ีผลการวิจัยครั้งน้ีสนับสนุนทฤษฎีตัวแทน (Agency theory) ในเรื่องของการปฏิบัติหนาที่ของ

คณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม สอดสอง การทํางานของผูบริหารแทนผูถือหุน เพื่อลดปญหาความขัดแยงของ

ผลประโยชน กลาวคือ คณะกรรมการเพศหญิงสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระในการกํากับติดตามการทํางานของฝาย

บริหาร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Arun, Thankom Gopinath et al. (2015) คณะกรรมการเพศหญิงที่อิสระสามารถ

จํากัดการจัดการกําไรของผูบริหารไดสําหรับบริษัทในประเทศ UK จากงานวิจัยครั้งน้ีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หนวยงานกํากับดูแลอาจนําประเด็นความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการไปพิจารณาในการเพิ่มสัดสวน 

หรือออกเปนกฎเกณฑ เน่ืองจากผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการสงผลกระทบเชิง

บวกตอเสถียรภาพกําไร หรือกลาวไดวาทําใหมีคุณภาพกําไรสูงขึ้น  

ดังน้ัน ในการวิจัยในอนาคต ควรศึกษาโดยใชขอมูลในระยะยาวและแบงระดับสัดสวนของคณะกรรมการเพศหญิง 

วาสงผลกระทบตอคุณภาพกําไรหรือไม หรืองานวิจัยในอนาคตอาจเปล่ียนตัวแบบจากเสถียรภาพกําไร ( Earnings 

persistence) เปนการจัดการกําไร (Earnings management) ซ่ึงถือวาเปนตัวแทนคุณภาพกําไร เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมา

เปรียบเทียบกับผลการวิจัยครั้งน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย   

 การวิจัยครั้งน้ีจึงสนใจศึกษาถึงผลกระทบของความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการตอคุณภาพกําไรของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เน่ืองจากเปนคุณลักษณะเฉพาะดานอยางหน่ึงที่สงผลถึงการปฏิบัติหนาที่ของ

คณะกรรมการ โดยความหลากหลายดังกลาวเปนส่ิงสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการใหเกิดประสิทธิภาพไดหรือไม

อยางไร โดยผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการสงผลกระทบเชิงบวกตอความมีเสถียรภาพ
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กําไร นอกจากน้ันผลการวิจัยครั้งน้ีเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไววาความหลากหลายของคณะกรรมการสามารถอธิบายกําไรใน

อนาคตได รวมทั้งคา β2 ในตัวแบบเปนไปตามที่คาดหวัง นอกจากน้ัน นักลงทุน ผูถือหุนอาจนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปพิจารณารวม

เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ในการวิจัยครั้งน้ีขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ไดสนับสนุนทุนวิจัย  
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อิทธพิลของการบริหารตราสนิคาและการสือ่สารการตลาดเชิงบูรณาการ ที่มีตอการตัดสนิใจ

ซ้ือของผูบริโภคในผลติภณัฑเครือ่งสําอางไทยผานเครอืขายสังคมออนไลนในจังหวัดชลบรุี 

กรณศีึกษากลุมผูบริโภค Gen Y  

Influence Of Brand Management And Integrated Marketing Communication 

Toward The Consumer Purchase Decision In Thai Cosmetic Product Through 

Social Network In Chonburi Province: A Case Study Of Gen Y Consumers 
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บทคัดยอ  

  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารตราสินคาและการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการตอการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยผานเครือขายสังคมออนไลนในจังหวัดชลบุร ีกรณีศึกษากลุมผูบริโภค Gen Y 

เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม กลุมตัวอยางเปนผูบริโภคกลุม GEN Y ในเขต

ชลบุรีที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลนจํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) และการสุมตัวอยางโดยใชตามความสะดวก (Convenience Sampling) ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยสวนบุคคล

ของผูบริโภคผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลนในจังหวัดชลบุรี มีการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

ของผูบริโภคไมแตกตางกัน 2) ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลนในจังหวัดชลบุรีระดับมาก  

3) การบริหารตราสินคามีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางทั้งโดยรวมและรายดาน การส่ือสารการตลาด

เชิงบูรณาการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ทั้งโดยรวมและรายดาน ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสามารถใช

เปนประโยชนในการพัฒนาการดําเนินธุรกิจออนไลนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป 

 

คําสําคัญ: การบริหารตราสินคา  การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  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  
 

ปจจุบันการบริหารธุรกิจไดเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมัยดวยการส่ือสารที่รวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะการส่ือสารในระบบ

อินเตอรเน็ต ทําใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายสังคมขนาดใหญจนกลายมาเปนสังคมเน็ตเวิรค (social network) ณ จุดน้ี เองได

เกิดการขายสินคาผานส่ือออนไลนขึ้น และจากการที่ส่ือสังคม (social media) ไดมีการเจริญเติบโตมาพรอม ๆ กับสังคม

เน็ตเวิรคธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดเจริญเติบโตมากขึ้นเชนกัน  ธุรกิจขายสินคาตาง ๆไดหันมาทําการคาผานส่ือออนไลน 

เชน เว็บไซต (website) และเฟสบุก (face book) เปนจํานวนมากไมวาจะเปนธุรกิจขนาดใหญและขนาดยอมโดยจะเสนอขาย

สินคาและบริการตาง ๆ ผานทางส่ือออนไลน  

ผูบริโภคมีทางเลือกในการเลือกซ้ือสินคาชนิดเดียวกันในตราสินคาที่แตกตางกัน ซ่ึงแตละตราสินคาน้ันมีความ

แตกตางทั้งดานคุณภาพและราคา ดังน้ัน จึงไมใชเรื่องงายทีเ่จาของหรือผูประกอบการจะสามารถสรางหรือรักษาตราสินคาของ

ตนเองไวโดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยเชนในปจจุบัน  ผูประกอบการหรือเจาของกิจการ จึงจําเปนตองมี

หลักการการบริหารตราสินคา (brand management) หรือผลิตภัณฑเพื่อความอยูรอดของกิจการ การบริหารตราสินคา 

(brand) มีความสําคัญในสภาวะที่การแขงขันสูง นอกจากจะตองรูกลยุทธทางการตลาดอันไดแก การศึกษากลุมลูกคาเปาหมาย 

การแขงขันทางดานราคา การตั้งรานในทําเลที่ดี การโฆษณา การสงเสริมการขาย มาดึงดูดลูกคาแลวเจาของกิจการหรือ

ผูบริหารจําเปนตองศกึษา วิธีการบริหารตราสินคา เพื่อเปนจุดขายใหลูกคากลับมาอีก (ญาณิน ขมะณะรงค, 2557) 

จากกระแสความนิยมผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองทําให การขยายตลาดเปนเปาหมายหลักที่สําคัญ

ของผูผลิตที่จะเพิ่มกระแสและปริมาณการตอบรับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ในปจจุบันพบวา ธุรกิจผลิตเครื่องสําอางเปนธุรกิจที่มี

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจนในป 2559 โดยเฉพาะในเดือน มี.ค. 59 มีจํานวนการจัดตั้งธุรกิจสูงสุดในรอบ 

5 ป (ป 2555 - 2559) ซ่ึงมีจํานวนการจัดตั้งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา ก.พ. 59 คิดเปนรอยละ 40 และเพิ่มขึ้นจากเดือน

เดียวกันของปกอน (มี.ค. 58) คิดเปนรอยละ 71 (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กองขอมูลธุรกิจ, 2559) ปจจุบันผูประกอบการ

พยายามขยายฐานเพื่อจับตลาดกลุมวัยรุนเน่ืองจากเปนกลุมที่มีกําลังซ้ือสูงและตอเน่ืองโดยเฉพาะกลุม Gen – Y ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของ เบญจรงค  อินทรวิรัตน (2557: 137) ที่กลาววา ผูบริโภค Generation Y มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาจาก 

ส่ือออนไลนประเภท เครื่องสําอาง เครื่องแตงกาย  เครื่องประดับมากที่สุดโดยมีปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของ

ผูบริโภคที่มีผลตออิทธิพลตอการเลือกซ้ือสินคาผานระบบออนไลนอันมีองคประกอบสําคัญดังน้ี ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขาย ส่ิงเหลาน้ีเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา

ออนไลนของกลุม Gen Y อยางมาก  

จากการทีผู่บริโภคใหความสนใจเก่ียวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอางมากขึ้น  จึงทําใหมีผูประกอบการจํานวนมากผลิต

เครื่องสําอางขึ้นมาเพื่อจัดจําหนายใหกับผูบริโภคในตลาด  ดังน้ัน จึงเปนเหตุจําเปนที่จะศึกษาวา ปจจัยใดเปนปจจัยที่สําคัญ 

และอิทธิพลของการบริหารตราสินคาและการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคใน

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยผานเครือขายสังคมออนไลนในจังหวัดชลบุร ี

 

2. วัตถุประสงค 
 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลนในจังหวัด

ชลบุร ี

 2. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจซ้ือของของผูบริโภคที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลนใน

จังหวัดชลบุร ี
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 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารตราสินคา และ การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลนในจังหวัดชลบุร ี

 

3. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 สําหรับการวิจัยเรื่องอิทธิพลของการบริหารตราสินคาและการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ที่มีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือของผูบริโภคในผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยผานเครือขายสังคมออนไลนในจังหวัดชลบุรี ผู วิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อนําขอคนพบมาเปนพื้นฐานแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดและสมมติฐานการวิจัยดังน้ี 

 1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารตราสินคา 

 การบริหารตราสินคา (brand)  คือการสรางระบบการบริหารที่ดี เพื่อใหตราสินคาน้ันมีคุณคาในสายตาผูบริโภค 

และสามารถอยูในสภาวะการแขงขันสูงในปจจุบันได นอกจากจะตองรูกลยุทธทางการตลาด อันไดแก การศึกษากลุมลูกคา

เปาหมายการแขงขันทางดานราคา การตั้งรานในทําเลที่ดี การโฆษณาสงเสริมการขายการหาโปรโมชั่นมาดึงดูดลูกคาแลว

เจาของกิจการหรือผูบริหาร จําเปนตองศึกษาวิธีการบริหารตราสินคาการบริหารตราสินคา (brand) ซ่ึประกอบดวย ความ

ภักดีในตราสินคา (Brand Loyalty), การรับรูตราสินคา (Brand Awareness), ปจจัยเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ (Brand 

Association) 

 2. แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  

 การตลาดไดมีวิวัฒนาการปรับเปล่ียนไปตามปจจัยสภาพแวดลอม เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของผูบริโภค รวมถึงดานเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงไปอยูตลอดเวลา การส่ือสารดวยวิธี 

“การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ” เปนกลยุทธวิธีการส่ือสารแนวใหมที่หลายภาคธุรกิจนิยมนํามาใชกันอยางกวางขวาง

เพื่อใหเขาถึงผูบริโภคเปาหมายใหไดมากที่สุด โดยจุดมุงหมายสูงสุด คือ เพื่อสรางภาพพจนโดยรวมของสินคา บริการ และ

องคกร ประกอบดวย การโฆษณา (Advertising), การประชาสัมพันธ (Public Relation), การสงเสริมการขาย (Sale 

Promotion), การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling), การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

 3. แนวคิดเก่ียวกับ GENERATION  Y 

 Generation Y เปนกลุมคนที่เปนตัวของตัวเองและมีความเชื่อม่ันในตนเองสูงและชอบทําส่ิงที่ทาทายแปลกใหมอยู

เสมอมีความอยากรูอยากเห็นชอบปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนนอกจากน้ียังใจรอนและไมมีความอดทน ไมชอบอะไรที่เปนกฎระเบียบ 

มักจะใหความสําคัญกับเงินรายไดและการศึกษารวมทั้งยังมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี เกิดในชวงที่การใชงานอินเทอรเน็ต

และเครือขายสังคมออนไลนกําลังไดรับความนิยมอยางมากทําใหคน Generation Y ชอบใชชองทางออนไลนในการ

ติดตอส่ือสารระหวางกันมากกวารุนกอนกลุม Generation Y ไทยยังมีรายไดคอนขางสูงแมจะยังอยูในวัยหนุมสาวรวมทั้งยัง

เปนกลุมผูบริโภคซ่ึงอยูในชวงอายุที่มีอัตราการใชจายสูงเม่ือเทียบกับรายไดดวยความที่เปนกลุมคนขนาดใหญ 

 4. ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค    

 พฤติกรรมของผูบริโภคถือเปนเรื่องที่สําคัญเปนอยางยิ่งอาจกลาวไดวาเปนหัวใจสําคัญของการตลาดก็เปนได เพราะ

หากนักการตลาดสามารถศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคจนเขาใจอยางถองแทแลวจะทําใหสามารถพยากรณพฤติกรรมของ

ผูบริโภคในอนาคตได พฤติกรรมผูบริโภค คือ การกระทําของบุคคลที่แสดงออกถึง การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ   

ตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง โดยมีกระบวนการตาง ๆในการตัดสินใจเลือกซ้ือตั้งแตการคนหาขอมูลการซ้ือ

การใชการประเมินผลการใชผลิตภณัฑและการบริการน้ัน ๆ 

 5. ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

 เปนกระบวนการที่ผูบริโภคตัดสินใจวาจะซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการใด โดยมีปจจัย คือ ขอมูลเก่ียวกับตัวสินคา  สังคม

และกลุมทางสังคม ทัศนคติของผูบริโภค เวลาและโอกาส กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือของผูบริโภค (Buyer Decision 
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Process) ประกอบดวย การรับรูถึงความตองการหรือปญหา (Problem/Need Recognition), การแสวงหาขอมูล 

(Information Search), การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives), การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision),

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Postpurchase Behavior) 

 

4. กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. สมมุติฐานการวิจัย 
 

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรสและรายไดของกลุม Gen Y ที่แตกตาง

กันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลนในจังหวัดชลบุรี แตกตางกัน 

2. การบริหารตราสินคา ไดแก การสรางความภักดีในตราสินคา การสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก การสรางปจจัย

เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเครื่องสําอางไทยของกลุม Gen Y ที่ขายผานส่ือออนไลน 

3. การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ไดแกการโฆษณา, การขายโดยใชพนักงาน, การสงเสริมการขาย, การใหขาว

และ การตลาดทางตรง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยของกลุม Gen Y ที่ขายผานส่ือออนไลน 
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6. วิธีการวิจัย 
 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 กลุมผูบริโภคกลุม GEN Y ในเขตชลบุรีที่ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลนจํานวน

ประชากรทั้งส้ิน 336,155คน (สํานักทะเบียนราษฎรจังหวัดชลบุร,ี 2558) โดยวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของยามาเน 

(Yamane, 1973 อางถึงใน ไพฑูรย โพธิสวาง, 2554 หนา 184) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงกําหนดคาความคลาดเคล่ือน

ของการสุมกลุมตัวอยางเทากับ .05 ปรากฏไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน  

 วิธีการสุมตัวอยาง 

 การสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling Method)  

 การสุมตัวอยางการสําหรับงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดใชหลักการสุมตัวอยาง 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกประชากรกลุม Gen Y ในเขตชลบุรี ที่เคย

ซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยผานทางส่ือออนไลน 

 ขั้นที่ 2 วิธีการสุมตัวอยางโดยใชตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อใหครบตามจํานวนที่ตองการ ใน

แตละกลุม และรวมทั้งหมดได 400 คน โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตัวเอง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ เผยแพรผานเว็บไซต (Web based Questionnaire)ที่เ ว็บไซต 

http://goo.gl/Ok884 โดยขอความรวมมือไปยังเครือขายสังคมออนไลนที่เก่ียวของกับการนําเสนอขอมูลและการซ้ือขาย

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยบนออนไลน โดยการชี้แจงรายละเอียดเบื้องตนเก่ียวกับการเก็บขอมูล และสงแบบสอบถาม

ออนไลนผานอีเมลไปยังกลุมสมาชิกของเครือขายสังคมออนไลนตาง ๆ สําหรับเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

ในเดือน มกราคม 2560 เปนระยะเวลา 1 เดือน 

 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 1. ปจจัยสวนบุคคลจะนําเสนอการวิเคราะหในเชิงบรรยายเปนคาสถิติรอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต ( x ) และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. ระดับความคิดเห็นของกลุมผูบริโภค Gen Y ในการบริหารตราสินคาและการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  

 3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยและ

ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการบริหารตราสินคาและการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ โดยการวิเคราะหการผัน

แปรทางเดียว (One Way Analysis of variance) และทดสอบระดับความแตกตางของกลุมตัวอยาง 2 กลุมโดยสถิติ t-Test 

และสถิติ F- test สําหรับคุณลักษณะของประชากรที่แบงได 3 กลุม ขึ้นไปที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 หรือความเชื่อม่ัน 

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 

และมีรายไดเฉล่ีย 10,001-20,000 บาท/เดือนจํานวน 126 คน รอยละ 31.5 

 

 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคล ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทย 

 ที่ขายผานส่ือออนไลนของผูบริโภค 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

การยอมรับสมมติฐาน 

การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลนของผูบริโภค 

เพศ  

อาย ุ  

การศึกษา  

อาชีพ  

สถานภาพ  

รายได  

 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดเฉล่ียตอเดือนที่

แตกตางกันของผูเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลนในจังหวัดชลบุรี มีการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลนของผูบริโภค แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดเฉล่ียตอเดือน ไมยอมรับสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลนของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมตฐิานการบริหารตราสินคา ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทย 

 ที่ขายผานส่ือออนไลนของผูบริโภค 

 

                                      การบริหารตราสินคา 

อิทธิพลตอการตัดสินใจ 

การยอมรับสมมติฐาน 

ดานการสรางความ

ภักดีในตราสินคา 

ดานการรับรู

ตราสินคา 

ดานการสรางปจจัย

เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ 

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

ไทยที่ขายผานส่ือออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 สมมติฐานที่ 2 การบริหารตราสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยของกลุม Gen Y 

ที่ขายผานส่ือออนไลนผลการวิจัยพบวา การบริหารตราสินคาสอดคลองกับสมมติฐาน จึงสรุปไดวา การบริหารตราสินคามี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลนของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุร ี

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 681 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่

ขายผานส่ือออนไลนของผูบริโภค 

                 การส่ือสารการตลาด 

                       เชิงบูรณาการ 

อิทธิพลตอการ 

ตัดสินใจเลือกซื้อ 

การยอมรับสมมติฐาน 

ดานการ

โฆษณา 

ดานการ

ขายโดยใช

พนักงาน 

ดานการ

สงเสริมการ

ขาย 

ดานการใหขาว

และการ

ประชาสัมพันธ 

ดาน

การตลาด

ทางตรง 

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมมติฐานที่ 3 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยของ

กลุม Gen Y ที่ขายผานส่ือออนไลนผลการวิจัยพบวา การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา สอดคลองกับสมมติฐาน จึงสรุปไดวา การ

ส่ือสารการตลาดเชิงบูรณามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลนของผูบริโภคใน

เขตจังหวัดชลบุรี 

 

 อภิปรายผล  

1. ผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคล จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 22 - 36 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี สวนใหญ เปนพนักงาน

บริษัท มีสถานภาพโสด และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท ทั้ง น้ีอาจเปนเพราะวาผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางเปนความตองการของเพศหญิง โดยเฉพาะชวงอายุ 22 - 36 ป เน่ืองจากเปนวัยรุนที่กําลังศึกษาในระดับปริญญา

ตรีและกาวเขาสูวัยทํางาน ทําใหมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางบอยครั้ง รวมถึงการมีรายไดจากการประกอบ

อาชีพโดยเฉพาะพนักงานบริษัท มากพอที่จะนํามาใชจายเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ซ่ึงสอดคลอง กับงานวิจัยของ ศุภชัย 

วลีเกียรติกุล (2556) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของผูบริโภค

ในประเทศไทย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 – 30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปน

พนักงานในบริษัท และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจรงค อินทรวิรัตน (2557) ไดการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคกลุม Gen 

Y ซ้ือสินคาผานระบบออนไลนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูที่ 10,001 – 

25,000 บาท มีอาชีพเปนพนักงานเอกชนเปนสวนใหญ สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด 

2. ผลการวิจัยขอมูลการบริหารตราสินคาตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลน

ของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี พบวา การรับรูการบริหารตราสินคาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา ทุก

ดานของการบริหารตรงสินคาอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริโภคผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ ขายผานส่ือ

ออนไลนของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี เกิดความเชื่อม่ันใจผลิตภัณฑและประทับใจในการใหบริการทั้งกอนและหลังการ

เลือกซ้ือ ผูบริโภคจึงความผูกพันและภาคภูมิใจในการใชผลิตภัณฑ ดวยเหตุผลขางตนอาจเปนเพราะผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

ไทย สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคโดยเฉพาะในเขตจังหวัดชลบุรี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ญาณิน 

ขมะณะรงค (2546) ไดศึกษาการบริหารตราสินคาในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง Brand Management in Cosmetic 

Industry  ผลการวิจัยพบวา มีการใชยุทธวิธีที่เหมือนกันของการบริหารตราสินคาในอุตสาหกรรมน้ีบางประเด็นยุทธวิธีที ่

แตกตางเปนยุทธวิธีเฉพาะ ขึ้นกับกลุมลูกคาของตราสินคาและตลาดของตราสินคา ผลการศึกษาสามารถนําไปใชกับ

ผูประกอบการใหมในอุตสาหกรรมน้ีไดอยางดี และสามารถนําไปใชกับการบริหารตราสินคาที่กําลังดําเนินอยูเพื่อพัฒนาให

สามารถแขงขันไดในอนาคต                                 
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3. ผลการวิจัยการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผาน

ส่ือออนไลนของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี พบวา การรับรูดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการโดยรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณารายดานพบวา ทุกดานของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริโภค

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลนของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี สวนใหญเปนเพศหญิง ซ่ึงจะติดตามขอมูล

จากส่ือประชาสัมพันธทางตรงเก่ียวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยผานทางส่ือออนไลน ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของ

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยไดเปนอยางดี การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการทุกดาน จึงสามารถสรางการรับรูและมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลนของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรีไดในระดับมาก ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณวดี บุตรศรีภูมิ (2550) ไดศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ในดานการโฆษณา 

ดานการขายโดยใชพนักงาน ดานการสงเสริมการขาย ดานการใหขาวและการประชาสัมพันธ ดานการตลาดทางตรง ผล

การศึกษา พบวา การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมความงามเพื่อบํารุงผิวหนา

ของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

8. ผลสรุป 
 

จากผลการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการบริหารตราสินคาและการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลนในจังหวัดชลบุรี มีขอเสนอแนะจากการวิจัยดังน้ี 

1. ผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทย ควรใหความสําคัญกับตัวผลิตภัณฑอยางมาก โดยใหความสําคัญทั้ง

ในดานประโยชนหลัก ดานรูปลักษณะของผลิตภัณฑ ดานการผลิตที่ตอบโจทยความตองการของผูบริโภค เน่ืองจากปจจัย

เหลาน้ีสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคไดเปนอยางด ี

 

9. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาคนควา 
 

ควรมีการศึกษาเครื่องมือส่ือสารทางการตลาดและการบริหารตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลน ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก เชน ระยอง จันทบุรี ตราด สระแกว ฉะเชิงเทรา เปนตน 

และนําขอมูลแตละจังหวัดมาเปรียบเทียบเพื่อหาส่ือสารทางการตลาดและการบริหารตราสินคาที่มีอิทธิพลอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางไทยที่ขายผานส่ือออนไลน 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีเสร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาและชี้แนะใหคําปรึกษาจากคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดร.ภูริพัฒน ชาญกิจ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหคําปรึกษาแกไขขัด

เกลาเน้ือหาดวยความอดทน และพัฒนาวิธีการทํางานของผูวิจัยใหมีระเบียบยิ่งขึ้น และ ผศ.ดร.ภาวิน ชินะโชติ อาจารยที่

ปรึกษารวม ขอขอบพระคุณ ดร.สุภัสตรา เกาประดิษฐ ทรัพยชูกุล ที่คอยแนะนําในเรื่องการศึกษาและคอยตรวจดูความ

เรียบรอยของเลมวิทยานิพนธ  ขอขอบพระคุณ ดร.จุมพฏ บริราช ที่ชวยขัดเกลาภาษาใหสมบูรณครบถวนและคอยแนะนําใน

ขั้นตอนการออกแบบสอบถามใหเสร็จสมบูรณ  ขอขอบพระคุณ  อาจารยจักพันธ พรมฉลวย ที่ใหคําแนะนําและคอยชวยเหลือ

แกไขใหเลมเสร็จสมบูรณ  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานไว ณ ที่น้ี 

 ขอขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งน้ี 

 สุดทายน้ีผูวิจัยขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน  ที่ใหความรวมมือในการทําแบบสอบถามจนสําเร็จลุลวง

ดวยดีและเปนสวนสําคัญที่ทําใหเลมวิทยานิพนธเสร็จไดอยางสมบูรณ 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ

พฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลุมตัวอยางไดมา

โดยการใชวิธีการสุมแบบสะดวก ไดตัวอยางจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา 

1.  1) พฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง มีความแตกตางกันตาม เพศ อายุ 

การศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) การตัดสินใจชําระผานบัตรเครดิต มีความแตกตางกันตาม สวนการศึกษา 

อาชีพ และรายได 3) การตัดสินใจชําระแบบเรียกเก็บเงินปลายทางมีความแตกตางกันตามเพศ 4) การตัดสินใจชําระแบบผาน

บัญชีธนาคาร มีความแตกตางกันตาม เพศและอายุ 5) การตัดสินใจชําระแบบผานโทรศัพทมือถือ มีความแตกตางกันตาม เพศ  

6) คาใชจายเฉล่ียในการซ้ือแตละครั้ง มีความแตกตางกันตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

2.  1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล ตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสดวยตนเองไดแก ปจจัยดานประเภทและยี่หอ (b=0.16) ปจจัยดานการจัดจําหนาย (b=0.25) และ ส่ิงที่ปรากฏ

ตอสายตาลูกคา  (b=0.22) 2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล ตอพฤติกรรมการชําระผานบัตรเครดิต ไดแก      

ส่ิงที่ปรากฏตอสายตาลูกคา (b=0.50) 3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล ตอพฤติกรรมการชําระแบบเรียกเก็บเงิน

ปลายทางไดแก ปจจัยดานการจัดจําหนาย  (b=0.36) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (b=0.39) 4) ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพล ตอพฤติกรรมการชําระผานบัญชีธนาคาร ไดแก ปจจัยดานการจัดจําหนาย (b=0.23) 5) ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล ตอพฤติกรรมการชําระผานโทรศัพทมือถือ ไดแก  ความนาเชื่อถือของบุคคล (b=0.26)       

(6) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมมีอิทธิผลตอคาเฉล่ียในการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในแตละครั้ง 

 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอาง  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 e-

commerce. 

 

Keywords:  the cosmetics buying behavior, electronic commerce system 
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1. บทนํา 
 

ในปจจุบันความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตของคนทั่วโลก โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (Information Technology) ซ่ึงเขามามีบทบาทชวยอํานวยความสะดวกมากมาย มีความ

รวดเร็วและประหยัดเวลาในการทํางานและการติดตอส่ือสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายอินเตอรเน็ต ที่เขามามีบทบาทใน

สังคมมนุษย ชวยในการเผยแพรขอมูลขาวสาร การคนหาขอมูล การศึกษา ความบันเทิง และการทําการคาเชิงพาณิชยโดยใช  

เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web หรือ www) และคอมพิวเตอรสวนบุคคลเขามามีสวนรวมในการติดตอส่ือสาร ชวยใหขจัด

ปญหาทางดานระยะทาง ดานเวลาและสถานที่ ทําใหสามารถติดตอแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารไดสะดวกรวดเร็ว สามารถติดตอ

ได 24 ชั่วโมง สามารถเขาถึงไดทั่วโลก และประหยัดคาใชจายตาง ๆ จากขอดีดังกลาวของเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet) 

ทําใหเกิดรูปแบบของระบบธุรกิจเชิงพาณิชยบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เปนการขายสินคาผานเว็บไซตหรือที่เรียกกันวา 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic commerce หรือ E-Commerce)  

การติดตอซ้ือขายสินคาผานทางอินเตอรเน็ต (E-Commerce) ก็เปนสวนหน่ึงของบริการทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงการทํา

ธุรกิจการคาบนเครือขายอินเตอรเน็ต โดยมีกิจกรรมตางทั้งทางดานการผลิต การกระจายสินคา การตลาด การจัดจําหนาย 

การบริการลูกคา ระบบการชําระเงินขบวนการขนสง ยังรวมไปถึงแงมุมอ่ืน ๆ อีกมากมายในขณะน้ีเครือขายอินเตอรเน็ตไดรับ

ความนิยมเปนที่แพรหลายทําใหการติดตอกันระหวางธุรกิจพัฒนาไปอยางรวดเร็ว และมีการใชงานกันอยางกวางขวาง 

อินเตอรเน็ตทําใหบุคคลทั่วไป บริษัทขนาดเล็กสามารถขายสินคาบนเครือขายอินเตอรเน็ตไดโดยมีโอกาสเทาเทียมกับบริษัท

ขนาดใหญ เปนการลดตนทุนทางการคาเปนอยางมาก (พิพัฒน จงตระกูล, 2545: 2) 

อินเตอรเน็ต เปนเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงสุดในการเปล่ียนแปลงสังคมเน่ืองจากอินเตอรเน็ต เปนเครือขายไรสายที่

เชื่อมตอมนุษยรวมไวดวยกันในวงกวางที่สุดอยางไมเคยมีมากอนเปนเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุนสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและศักยภาพไดอยางตอเน่ืองสามารถนํามาประยุกตใชงานไดแทบทุกสาขาเปนเครือขายที่สามารถคนหาขอมูล

ไดอยางงายโดยมีการพัฒนาสรางโปรแกรมตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อชวยในการใชงานงายขึ้นและยังสามารถใชงานเพื่อความบันเทิง

ตาง ๆ ไมวาจะเปนฟงเพลงเลนเกมการดูหนังรวมถึงแมแตการจับจายซ้ือสินคาผานทางอินเตอรเน็ต ดวยการใชงานที่งายและ

สะดวกทําใหอินเตอรเน็ต เปนที่ยอมรับของสังคมและจากคุณสมบัติดังกลาวทําใหอินเตอรเน็ตสามารถขยายฐานกลุมผูบริโภค

ไดมากขึ้นตั้งแตเด็กเล็กอายุเพียง 7 ขวบจนถึงผูสูงอายุก็สามารถเขามาใชงานระบบอินเตอรเน็ตได  

ดังน้ันธุรกิจหรือหางรานฯ ตาง ๆ จึงใหความสําคัญกับการขายสินคาบนอินเตอรเน็ตมากขึ้นเพื่อการแขงขันบนโลก

ออนไลน ที่มีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและรองรับพฤติกรรมผูบริโภคที่เปล่ียนไป ผูบริโภคปจจุบันชอบความสะดวกสบาย

รวดเร็วเชนเดียวกัน การซ้ือสินคาผานทางอินเตอรเน็ตก็ไดรับความนิยมและมีธุรกิจเปดขายสินคาผานเครือขายอินเตอรเน็ต

มากขึ้น ปจจุบันมีการใชระบบอินเตอรเน็ตในการส่ือสารและทํารายงานและระหวางผูประกอบการ ซ่ึงทําใหสามารถส่ือสารกับ

ผูบริโภคไดทั่วโลก โดยที่ไมตองลงทุนในการขยายสาขาเพิ่ม และสามารถทํารายงานทางการคา เชน การรับคําส่ังซ้ือและการ

ชําระเงิน สงขอมูลสินคาและรายเอียดตาง ๆ ผานทางระบบอินเตอรเน็ต ซ่ึงเรียกกันโดยทั่วไปวาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสถือเปนฟนเฟองที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีมูลคาตลาดมากกวา 5.27 แสน

ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ป สอดคลองกับการขยายตัวของผูใชอินเตอรเน็ตที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเชนกัน 

ผูประกอบการมากมายหันมาใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการประกอบธุรกิจ ของตนโดยจากการสํารวจของสํานักงาน

สถิติแหงชาติ พบวาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญมักจะอยูในกลุม เครื่องสําอางและความสวยความงามตาง ๆและ

รองลงมาเปนกลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอินเตอรเน็ต (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559) เหตุที่

อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ความสวยความงามตาง ๆ ไดรับความนิยมมากที่สุด เน่ืองจากกลุมเปาหมายทางธุรกิจ เปนผูบริโภค

ที่สามารถใชงานอินเตอรเน็ตไดเปนอยางดี และการบริการผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนการบริการที่สะดวกรวดเร็ว

และสามารถส่ังซ้ือไดตลอดเวลา จึงทําใหธุรกิจที่ใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอบสนองความตองการและเขาถึงผูบริโภค



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 687 

ไดมากพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดรับความนิยมอยางมากและมีแนวโนมที่จะเติบโตในอนาคตเปนที่นาสนใจอยางหนึ่งของ

ผูบริโภค ที่มีชีวิตความเปนอยูเรงรีบทํางานแขงกับเวลา มีเวลาจํากัดในแตละวัน และปจจุบันมีการใชและรูจักอินเตอรเน็ตและ

เว็บไซตกันอยางแพรหลาย แตเน่ืองจากผูบริโภคมีระดับรายไดและอํานาจการตัดสินใจไมเทากัน ดังน้ันจึงเลือกศึกษากลุม

ผูบริโภคที่อยูในชวงวัยรุนถึงวัยการทํางาน มีการใชชีวิตที่มีการจํากัดของเวลาสามารถพึ่งพาตนเอง มีรายได และมีอํานาจการ

ตัดสินใจในระดับหน่ึง ดวยเหตุน้ีจึงเปนที่นาสนใจวาปจจัยใดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาประเภทเครื่องสําอางผาน

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อันจะเปนประโยชนแกผูประกอบการโดยเฉพาะผูประกอบการประเภทเครื่องสําอางที่ใชระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการทําธุรกิจ (ภัทราวดี กุฏีศรี, 2559: 18)  และเปนแนวทางใหผูประกอบการอ่ืน ๆที่สนใจจะทํา

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจใหเหมาะสมอีกดวย  

 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือมีเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

2.  เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือมีเครื่องสําอางผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถกําหนดสมมติฐานในการทําวิจัยไดดังน้ี 

1. ปจจัยสวนบคุคลประกอบดวยเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือมี

เครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแก ปจจัยดานประเภทและยี่หอ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานการสงมอบและการบริการหลังการขาย ความนาเชื่อถือของบุคคล ส่ิงที่ปรากฏตอ

สายตาลูกคา มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือมีเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของเพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงจะแบงสาระของการ

ทบทวนวรรณกรรมไดดังน้ี 

4.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

การซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของกลุมผูบริโภคน้ันจะตองผานกระบวนการในการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Consumer Buying Process) ซ่ึงถือวาเปนกระบวนการหน่ึงที่มีความสําคัญมาก ประกอบดวย 5 

ขั้นตอน ดังน้ี  

1. การตระหนักถึงปญหา (Problem Recognition) เปนกระบวนการเริ่มตนโดยที่ผูบริโภคยอมรับปญหาของตนเอง 

และตระหนักถึงความตองการตอตัวสินคา โดยมองวาสินคาประเภทน้ันเริ่มมีความจําเปน สําหรับตน หรือสินคาที่ใชอยูเดิม

เส่ือมสภาพ 

2. การคนหาขอมูล (Information Search) เม่ือผูบริโภครับรูปญหาของตนแลว จะพยายามหาขอมูลเพื่อแกปญหา

ของตนเองจากแหลงตาง ๆ ซ่ึงการคนหาขอมูลจากระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยสวนใหญจะเปนขอมูลจากแหลงบุคคล 

(Personal Sources) ไดแกการบอกเลาจากผูมีประสบการณจากเพื่อนที่เปนสมาชิกในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง
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แหลงขอมูลจากแหลงธุรกิจ (Commercial Sources) ไดแกการโฆษณา ประชาสัมพันธจากผูจัดจําหนายผลิตภัณฑหรือ

บริการน้ัน ๆ ที่เปนเจาของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผูบริโภคจะนําขอมูลขาวสารที่ไดรับจากระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส มาประกอบการตัดสินใจในการประเมินทางเลือก ซ่ึงอาจจะขึ้นอยูกับตัวผูบริโภคเองและสถานการณรอบขาง 

หรือทั้งสองอยางประกอบกัน 

4. การซ้ือสินคา (Purchase Action) ในขั้นน้ีผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซ้ือสินคาตามที่ตนเองตองการ และได

ประเมินทางเลือกไวโดยผูบริโภคจะตองทําการตัดสินใจวา ถาเขาซ้ือสินคาน้ันแลวสินคาน้ันจะสนองความตองการ และความ

พึงพอใจใหกับตัวเขาไดหรือไมกระบวนการซ้ือจะโยงไปสูขั้นตอนการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑตรายี่หอ ราคา รานคาที่จะซ้ือ 

ปริมาณสินคาที่จะซ้ือ เปนตน 

5. การประเมินผลหลังการซ้ือสินคา (Post Purchase Evaluation) หลังจากการใชสินคาแลวผูบริโภคจะทําการ

ประเมินวาสินคาดังกลาวสามารถสรางความพึงพอใจใหกับตนเองไดมากนอยเพียงใดถาผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ เม่ือเขามี

ปญหาอีกก็จะทําการซ้ือสินคาน้ันทันทีแตในทางตรงกันขาม ถาสินคาน้ันไมสามารถแกปญหาใหผูบริโภคไดเขายอมเกิดความไม

พอใจและสงผลใหเขาไมซ้ือสินคาน้ันในครั้งตอไป ผูบริโภคก็จะตองเริ่มตนของกระบวนการตาง ๆ น้ีอีกครั้ง จนสามารถ

แกปญหาได (ธีรพันธ โลหทองคํา, 2544 ; ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2549, 50-56) 

สําหรับการศึกษาเรื่องการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ ทางดานประชากรศาสตรเปน 

แนวทางในการศึกษา เน่ืองจากปจจัยแตละปจจัยของบุคคลหน่ึงที่แตกตางกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร ถือเปนพื้น

ฐานในการกําหนดใหการตัดสินใจซ้ือแตกตางกันได  สวนพฤติกรรมผูบริโภคจะอธิบายไดถึง การที่ผูบริโภคมีการตัดสินใจซ้ือ 

และมีการใชสินคาน้ันอยางไร ในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคยังรวมถึงการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการตัดสินใจ

ซ้ือและใชสินคาและเปนกระบวนการเก่ียวกับ กิจกรรมตาง ๆ ของคน โดยเริ่มตั้งแตการคนหา การเลือก การซื้อ การใชการ

ประเมินคา และเกิดการซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการน้ัน ๆ เพื่อสนองตอความตองการและความปรารถนา 

4.2 แนวคิดเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 

คือการทําธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงขึ้นอยูกับการประมวลและการสงขอมูลที่มีขอความเสียงและภาพประเภทของ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสรวมถึงการขายสินคาและบริการดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสการขนสงผลิตภัณฑที่เปนเน้ือหาขอมูลแบบ

ดิจิตอลในระบบออนไลนการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกสการจําหนายหุนทางอิเล็กทรอนิกสการประมูลออกแบบทางวิศวกรรม

รวมกันการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐการขายตรงการใหบริการหลังการขายทั้งน้ีใชกับสินคาเชนสินคาบริการอุปกรณทาง

การแพทยและบริการเชนบริการขายขอมูลบริการดานการเงินบริการดานกฎหมายเปนตน การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนการ

ทํากิจกรรมทางการคาการส่ือขายสินคาและบริการโดยการใชอิเล็กทรอนิกสเปนตัวกลางในการสงผานขอมูลตาง ๆ ทําใหเกิด

ความสะดวกรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ในการทําธุรกิจการคาไดมากขึ้น โดยจะเปนธุรกิจการขายผานระบบอินเตอรเน็ตโดย

ผูขายจากโฆษณาส้ินคาที่ตองการขายทางเว็บไซตและผูซ้ือจะเขามาชมและคนหาเพื่อซ้ือสินคาในเว็บไซตของผูขาย (ปณิศา 

ลัญชานนท, 2548: 286) 

ประโยชนของความสําคัญของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จะชวยลดคาใชจายในการขายและบริหาร รวมทั้งคาเชาพื้นที่

ขายหรือการลงทุนในการสรางราน ซ่ึงจะชวยใหตนทุนของธุรกิจต่ําลง ชวยใหประหยัดเวลาและขั้นตอนทางการตลาด มีการ

เปดใหบริการ 24 ชั่วโมงและใหบริการไดทั่วโลกโดยมีชองทางการจัดจําหนายมากขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ สามารถ

ทํากําไรไดมากกวาระบบการขายแบบเดิม เน่ืองจากตนทุนการผลิตและการจําหนายต่ํากวา ทา ใหไดกําไรจากการขายตอ

หนวยเพิ่มขึ้น สามารถนําเสนอขอมูลเก่ียวกับสินคาไดเปนจํานวนมากและสามารถส่ือสารกับลูกคาไดในลักษณะการตลาดที่

สามารถโตตอบกันได (Interactive Market) สามารถปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการไดตลอดเวลา สามารถเก็บ

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับผูซ้ือหรือลูกคาอาทิชื่อ ที่อยูพฤติกรรม การบริโภคสินคาที่ตองการเพื่อนําไปเปนขอมูลในการทําวิจัย

และวางแผนการตลาด เพื่อผลิตสินคาและบริการที่ตรงกับความตองการของตลาดมากขึ้น สรางภาพลักษณที่ดีใหกับธุรกิจหรือ
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องคกร ในเรื่องของความทันสมัยและเปนโอกาสที่จะทําใหสินคาหรือบริการเปนที่รูจักของคนทั่วโลก สามารถ เจาะ

กลุมเปาหมายที่ตองการไดเร็วและเสียเวลานอย (เกษรา บาวแชมชอย, 2554) 

สรุปไดวา ในปจจุบันพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนอีกเครื่องมือและกลยุทธหน่ึงที่สําคัญที่ชวยใหองคการมีความ

ไดเปรียบคูแขง  ซ่ึงพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ันเปนการดําเนินการธุรกิจโดยการแลกเปล่ียนขอมูลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน 

การซ้ือขายสินคา ขอมูล และบริการ การโฆษณาผานส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปนตน ส่ิงเหลาน้ี

นับเปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญอยางหน่ึงในการดําเนินธุรกิจ และเปนเครื่องมือหน่ึงที่จะชวยทรงเสริม และเพิ่มชองทาง

ใหกับธุรกิจ ซ่ึงแฝงไปดวยทั้งทางตรงและทางออมสําหรับผูประกอบการ 

4.3 ทฤษฎีและองคประกอบสวนประสมทางการตลาดสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ปจจัยที่มีสวนในการกําหนดองคประกอบตาง ๆ รูปแบบการจัดสวนประกอบของปจจัยกลุมที่หน่ึงเปนปจจัยที่

กิจการไมสามารถควบคุมไดแตตองมีความสัมพันธดวย เม่ือตองการทําธุรกิจไดแกสภาพแวดลอมตาง ๆทั้งสังคมเศรษฐกิจ

กฎหมายคูแขงขัน และทรัพยากรสวนผสมของการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P) หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได

ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายคือตัวผูบริโภค ซ่ึงประกอบดวยเครื่องมือตอไปน้ี 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) 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนํามาสรปุเปนกรอบแนวคิดไดดังน้ี 

 
 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีสํารวจ (Survey Research) อาศัยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือเก็บขอมูล 
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ประชากรและตัวอยาง  การคํานวณหาขนาดตัวอยางไดใชสูตรการหาขนาดของตัวอยางแบบไมทราบจํานวน

ประชากร ของ Cochran (1953) ไดจํานวนตัวอยางที่จัดเก็บ 400 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก เครื่องมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยการศึกษาจากเอกสารตาง 

ๆและงานวิจัยที่เก่ียวของเปนแนวทาง ทําการแบงโครงสรางของแบบสอบถามปลายปดออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเลือกตอบจํานวน 5  ขอ 

ตอนที่ 2  ขอคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7 ดาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตาม

แนวคิดของ  ลิเคิรท จํานวน 23 ขอ 

ตอนที่ 3  ขอคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามแนวคิดของ ลิเคิรท จํานวน 20 ขอ  

แบบสอบถามมีการผานการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอง ความตรงของเน้ือหา (content validity) และความครอบคลุมของเน้ือหา และนําแบบสอบถามไป

ทดลองใช (Try Out) กับบุคคลที่ไมใชกลุมตัวอยางแตมีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดแกวัยรุนใน

จังหวัดกาญจนบุรี แลวนําผลการตอบแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยใชสูตรอัลฟาของ ครอนบาค 

(Cronbach)   ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามอยูในชวง 0.73-0.88 จึงสามารถนําแบบสอบถามไปจัดเก็บจริง 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวย  

1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2) สถิติสรุปอางอิง ไดแก การทดสอบที การทดสอบเอฟ (การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว) และการวิเคราะห

การถดถอยเชิงพหุคูณ 
 

6. ผลการวิจัย 
 

ตอนที่ 1   คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 73.50)  อายุ 18 -22 ป (รอยละ 39.75) อาชีพนักเรียน/

นักศึกษา (รอยละ 43.75) ระดับการศึกษามัธยมศึกษา (รอยละ 51.25) และมีรายไดมากกวา 10,000 บาทตอเดือน (รอยละ 

31.25) 

 ตอนที่ 2 คาเฉล่ียของสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองสําอางผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบพาณิชย 

อิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สวนประสมทางการตลาด x   SD ระดับความคิดเหน็ 

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

การขาย 

4.01 0.64 มาก 

6. ความนาเชื่อถือของบุคคล 3.96 0.80 มาก 
7. ส่ิงที่ปรากฏตอสายตาลูกคา 4.03 1.08 มาก 

ภาพรวม 4.02 0.82 มาก 
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ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมาก ( x  = 4.02) เม่ือวิเคราะหเปนราย

ดาน พบวาทุกดานมีความคิดเห็นในระดับมาก ปจจัยดานราคา ( x  = 4.09) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ( x  = 4.05) 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย ( x  = 4.04) ส่ิงที่ปรากฏตอสายตาลูกคา ( x  = 4.03) ปจจัยดานการสงมอบการบริการ และการ

หลังการขาย ( x  = 4.01) ปจจัยดานประเภทและยี่หอ ( x  = 3.99) ความนาเชื่อถือของบุคคล ( x  = 3.96) 

 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบพาณิชย อิเล็กทรอนิกสของวัยรุน

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

พฤติกรรมการซื้อเคร่ืองสําอาง x   SD ระดับความคิดเหน็ 
1. การตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง 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 

คาเฉล่ียในการซื้อแตละคร้ัง 880.83 946.51  
 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล พบวาคาเฉล่ียในการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คือ 

880.83 บาท โดยตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง ( x  = 4.50) ผูบริโภคมีวิธี ชําระแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง ชําระผานบัญชีธนาคาร 

และชําระผานโทรศัพทมือถือ ในระดับที่เทากัน ( x  = 3.67) และยังมีสวนนอยที่ชําระผานบัตรเครดิต ( x  = 2.64) 
 

ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวยเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได

เฉล่ียตอเดือน มีผลสงพฤติกรรมการซื้อมีเคร่ืองสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 

 

ตารางที่ 3  พฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล 

พฤติกรรมการซื้อเคร่ืองสําอาง 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 

t-test ANOVA ANOVA ANOVA ANOVA 
t Sig F sig F sig F sig F sig 

1. การตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง -3.77 0.00*

* 

2.81 0.04* 3.92 0.01* 0.79 0.50 0.35 0.79 

2. ชําระผานบัตรเครดิต 0.05 0.96 2.09 0.10 6.02 0.00** 6.10 0.00** 5.55 0.00** 

3. ชําระแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง -2.33 0.02* 1.45 0.23 2.31 0.08 1.12 0.34 0.72 0.54 

4. ชําระผานบัญชีธนาคาร -2.52 0.01* 4.35 0.00** 2.22 0.08 0.25 0.86 0.22 0.88 

5. ชําระผานโทรศัพทมือถือ -2.38 0.02* 0.29 0.83 2.34 0.07 2.34 0.07 0.65 0.58 

คาเฉล่ียในการซื้อแตละคร้ัง -2.05 0.04* 19.62 0.00** 30.98 0.00** 23.97 0.00** 30.76 0.00** 

 

(1) การตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง 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) 

คาใชจายเฉล่ียในการซ้ือแตละครั้ง มีความแตกตางกันตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 

ตอนที่ 4   ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแก ปจจัยดานประเภทและย่ีหอ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการ

จัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานการสงมอบและการบริการหลังการขาย ความนาเช่ือถือของ

บุคคล ส่ิงที่ปรากฏตอสายตาลูกคา สงผลตอพฤติกรรมการซื้อมีเคร่ืองสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุน

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

กอนทดสอบสมมติฐาน ดวยการใชการวิเคราะหถดถอยแบบพหุ ผูวิจัยไดทดสอบปญหาภาวะเสนตรงรวมเชิงพหุดวย

การหาคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ผลการวิเคราะหพบวาไมมีตัวแปรอิสระคูใดมีความสัมพันธกันเกินรอยละ 80 จึง

สามารถนําตัวแปรดังกลาวมาวิเคราะหตอไปได 

 

ตารางที่ 4  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือมีเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ

วัยรุนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 พฤติกรรมการซื้อมีเคร่ืองสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

1 .การ

ตัดสินใจซ้ือ

ดวยตนเอง 

2. ชําระ

ผานบัตร

เครดิต 

3. ชําระ

แบบเรียก

เก็บเงิน

ปลายทาง 

4. ชําระ

ผานบัญชี

ธนาคาร 

5. ชําระผาน 

โทรศพัท 

มือถือ 

คาเฉลี่ยใน

การซ้ือแต

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 0.16 0.02* -0.33 0.07 0.03 0.80 0.17 0.12 0.14 0.21 102.85 0.32 

2. ปจจัยดานราคา 0.05 0.46 -0.19 0.29 -0.10 0.40 0.08 0.47 0.08 0.47 77.81 0.45 

3. ปจจัยดานการจัดจําหนาย 0.25 0.00** 0.31 0.08 0.36 0.00** 0.23 0.03* 0.11 0.32 74.14 0.46 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 0.08 0.30 0.14 0.51 0.39 0.01* 0.03 0.83 -0.13 0.34 45.98 0.71 

5. ปจจัยดานการสงมอบและการ

บริการหลังการขาย 

-0.01 0.93 0.19 0.35 -0.24 0.10 0.03 0.80 0.25 0.06 131.06 0.27 

6. ความนาเชื่อถือของบุคคล 0.07 0.35 0.34 0.07 0.24 0.07 0.12 0.30 0.26 0.03* -14.09 0.90 

7. ส่ิงที่ปรากฏตอสายตาลูกคา 0.22 0.00** 0.50 0.01* 0.04 0.77 0.08 0.47 -0.02 0.90 -38.87 0.72 

R/R2 0.59 0.35 0.21 0.04 0.36 0.13 0.38 0.15 0.36 0.13 0.23 0.05 

 

จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยพบวา (1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล ตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

เครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดวยตนเองไดแก ปจจัยดานประเภทและยี่หอ (b=0.16) ปจจัยดานการจัด

จําหนาย (b=0.25) และ ส่ิงที่ปรากฏตอสายตาลูกคา (b=0.22) (2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล ตอพฤติกรรม

การชําระผานบัตรเครดิต ไดแก ส่ิงที่ปรากฏตอสายตาลูกคา (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) สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมมีอิทธิผลตอคาเฉล่ียในการซ้ือเครื่องสําอางผาน

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในแตละครัง้ 

 

7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายไดมีผลตอคาใชจายเฉล่ียในการซ้ือแตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ตอคาเฉล่ียในการซ้ือแตละครั้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ สอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ สมานพิทักษวงค 

(2560) สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือสินคาผานระบบอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขตจังหวัดสงขลา โดยพบวา 

ปจจัยสวนบุคคลจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานระบบอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขตจังหวัดสงขลา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล ตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการวิจัยสอดคลองกับ คุลิกา วัฒนสวกุล (2550) ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ความพึงพอใจและความตั้งใจซ้ือซํ้าของลูกคา กรณีศึกษาแผนกยาของรานวัตสัน 

โดยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ดานคาใชจายในการซ้ือเวชภัณฑโดยเฉลี่ยตอครั้ง  

พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการซ้ือ ดานคาใชจายใน

ซ้ือเวชภัณฑโดยเฉล่ียตอครั้ง 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

  1. พฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล มีความแตกตางกันไปตามปจจัยสวนบุคคล โดยเฉพาะคาเฉล่ียในการซ้ือแตละครั้ง ที่ปจจัยสวนบุคคลจะมีผลตอการ

ส่ังซ้ือเครื่องสําอางอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ันการศึกษาแบบลงรายละเอียดถึงความตองการตามปจจัยสวนบุคคลจึงมีผลโดยตรง

ตอยอดขาย 

  2. ในสวนพฤติกรรมการชําระผานบัตรเครดิต ซ่ึงจะเกิดจากความแตกตางกันตามรายได อาชีพ และ

การศึกษา ซ่ึงเปนตัวแปรที่แสดงถงึความพรอมของสถานะทางการเงินและสังคม ผูที่ทําธุรกิจเก่ียวกับเครื่องสําอางผานระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตองใหความสําคัญและทําการศึกษาในการสรางสวนประสมทาง

การตลาดที่เหมาะสมตอไป 

  3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยางมีนัยสําคัญ ผลจากวิเคราะหพบวา มีเพียงปจจัยดานราคา และ

ปจจัยดานการสงมอบและการบริการหลังการขาย ที่ไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส หากที่ผูทําธุรกิจเก่ียวกับเครื่องสําอางผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สนใจที่จะสรางความแตกตาง และอาจจะสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ควรจะทําการศึกษาและสรางกลยุทธจากปจจัยทั้ง

สองตอไป 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

   1. งานวิจัยน้ีมุงเนนการศึกษาจากการทําวิจัยเชิงปริมาณ ผูที่สนใจตอยอดอาจทําการศึกษาดวยวิธีการวิจัย

แบบผสม (mixed method) ซ่ึงจะไดขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น 

   2. งานวิจัยน้ีศึกษาพฤติกรรมของวัยรุนเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงใชการสุมตัวอยาง

แบบไมคํานึงถึงโอกาสทางสถิติ ดังน้ันหากตองการความนาเชื่อถือของงานวิจัย ผูที่สนใจอาจจะขยายการศึกษาออกไปยัง

จังหวัดอ่ืน และใชวีธีการสุมแบบคํานึงถึงโอกาสทางสถิต ิ
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รูปแบบ และกลยทุธทางการตลาดของผูประกอบการผลติรังผึ้งหมอน้ํารถยนต 
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Model and Marketing Strategy of the Manufacturer of Honeycomb Radiator 

Case Study K.P. Radiator Limited Partnership 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบ กลยุทธ ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข

ปญหาของผูประกอบการผลิตรังผ้ึงหมอนํ้ารถยนต ของ หางหุนสวนจํากัด เค.พี.เรดิเอเตอร ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดรวบรวม

ขอมูลจากเอกสาร และส่ืออิเล็กทรอนิกส การสัมภาษณเชิงลึกจาก เจาของ พนักงาน และลูกคา ผลการวิจัยพบวาธุรกิจเปน

แบบหางหุนสวนจํากัด มีผูดูแลหลัก 2 คน โดยแบงดูแลในเรื่องการผลิต และดานบัญชีการเงนิ โดยเนนกลยุทธทางดานผลิตภัณฑ 

โดยใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ กลยุทธดานราคา ถึงแมตนทุนวัตถุดิบมีราคาสูงแตราคาขายน้ันสมเหตุสมผลกับคุณภาพที่ลูกคาไดรับ 

และกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ หรือการบริการหลังการขายซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญในการใหบริการกับลูกคา สําหรับปญหา 

อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาไดใช SWOT Analysis วิเคราะหทําใหเห็นแนวทางแกไขปญหาโดยแกไขในจุดออน และ

อุปสรรค และพัฒนาจุดแข็ง และโอกาส เพื่อใหบริษัทมีความม่ันคงและดําเนินธุรกิจตอไปได 

 

คําสําคัญ: รูปแบบ  กลยุทธทางการตลาด  ผูประกอบการ  รังผ้ึงหมอนํ้ารถยนต  
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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 โดยเฉพาะคนกรุงเทพจํานวนมากจะนิยมซ้ือรถยนตเปนของตนเองจนทําใหปริมาณการจําหนาย

รถยนตมีแนวโนมสูงขึ้น (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2556) อีกทั้ง ประเทศไทยมีความไดเปรียบดานตําแหนงที่ตั้งจากการเปน

ศูนยกลางของภูมิภาค อาเซียน มีตลาดในประเทศขนาดใหญ มีซัพพลายเชนที่แข็งแกรง ผนวกกับรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการ

ลงทุน จึงดึงดูดใหคายรถยนตชั้นนําของโลกขยายกําลังการผลิตในไทยอยางตอเน่ือง (วรรณา ยงพิศาลภพ, 2559) กลุมผูผลิต

ชิ้นสวนยานยนตตลอดจนอุตสาหกรรมประดับยนตของไทยจึงไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต

เปนอยางมาก (อภินุช บูรณดิลก, 2559) ในขณะที่ความตองการของอุตสาหกรรมยานยนตก็ยังมีทิศทางที่ดีและมีแนวโนมการ

เติบโตอยางตอเน่ือง ทั้งจากนโยบายในประเทศ และนโยบายของรัฐบาลประเทศตาง ๆ ในการลงทุนระบบขนสงมวลชนที่

เชื่อมโยงระหวางประเทศ ลวนเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความตองการรถยนตของประชาชนในประเทศอาเซียนมีจํานวนเพิ่มมาก

ขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป 2558 (โสภณ ผลประสิทธ์ิ, 2556) 

อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของไทยกําลังเขาสูการแขงขันในตลาดอาเซียน ดวยนโยบายที่มีเปาหมายในการพัฒนา

ศักยภาพผูประกอบการในอุตสาหกรรมสาขาตาง ๆ เพื่อยกระดับความสามารถการแขงสูตลาดสากล โดยมีกรมสงเสริม

อุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมรวมผลักดันอุตสาหกรรมดังกลาวเพื่อรองรับการขยายตัว ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทั้ง

ในดานการพัฒนาผูประกอบการ การยกระดับขีดความสามารถการแขงขัน การพัฒนาผลิตภัณฑ การลดตนทุนการผลิต และที่

สําคัญการบุกตลาดในกลุมอาเซียน นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงทางโครงสรางของตลาดชิ้นสวนยานยนต ซ่ึงเกิดจากสภาวะ

ความผันผวนของเศรษฐกิจประกอบกับการเปดตลาดการคาและการลงทุนของชาวตางชาติ ทําใหพฤติกรรมการซ้ือสินคาของ

รานคาสงเปล่ียนแปลงไปอยางมาก จากเดิมซ้ือทีละปริมาณมากและไมคอยมีการตอราคา มาเปนการซ้ือคราวละนอยชิ้นโดยคง

ราคาถูก (ไพลิน มา, 2556) จึงจําเปนตองศึกษารูปแบบ เพื่อปรับ และหากลยุทธในการดําเนินธุรกิจของหางหุนสวนจํากัด   

เค.พี. เรดิเอเตอร เพื่อใหสามารถหาทางรองรับโครงสรางของตลาดชิ้นสวนยานยนตที่เปล่ียนแปลงไป เพื่อสรางรายไดและ

สรางความเจริญเติบโตของธุรกิจ อีกทั้งยังศึกษาในเรื่องปญหา อุปสรรค เพื่อใหทราบถึงแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให

บริษัทดําเนินธุรกิจตอไปดวยความม่ันคง 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

2.1 เพื่อศึกษารูปแบบ และกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการผลิตรังผ้ึงหมอนํ้ารถยนต หางหุนสวนจํากัด            

เค.พี.เรดิเอเตอร 

2.2 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาของผูประกอบการผลิตรังผ้ึงหมอนํ้ารถยนต                  

หางหุนสวนจํากัด เค.พี.เรดิเอเตอร 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการผลิตรังผ้ึงหมอนํ้ารถยนต กรณีศึกษา หาง

หุนสวนจํากัด  เค.พี. เรดิเอเตอร ไดศึกษาจากเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี และผลการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ มาเปน

แนวทางในการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

3.1 ศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เปนการสํารวจตรวจสอบสภาพ

ภายในองคกร และสภาพแวดลอมภายนอก เปนการวิเคราะหสภาพองคกร หรือหนวยงานในปจจุบัน เพื่อคนหาจุดแข็ง 
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จุดเดน จุดดอย หรือส่ิงที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต (ชูเพ็ญ วิบุลสันติ, 2551)         

SWOT Analysis เปนกระบวนการที่เปนระบบสําหรับการจัดประเภทปจจัยแหงความสําเร็จขององคกรและมองถึงโอกาสและ

อุปสรรคจากภายนอกองคกร ในการวิเคราะห SWOT น้ัน ทีมผูบริหารอาจมีทัศนคติที่แตกตางกัน จึงตองบริหารการไดมาของ

ความเขาใจที่ดีกวา และ ความเห็นที่สอดคลอง หรือ แตกตางกันของคณะผูบริหารจัดการ ในการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ น้ัน

สามารถสงผลรุนแรงตอความสําเร็จของธุรกิจได (นภาพร ณ เชียงใหม, 2540) การวิเคราะห SWOT เปนเครื่องมือในการ

ประเมินสถานการณขององคกร ซ่ึงจะชวยผูบริหารกาหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรค

จากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลาน้ีตอการทํางานขององคกร หรือกลาวอีกนัยหน่ึง

ไดวา SWOT Analysis หมายความถึงการวิเคราะหและประเมินวาองคกรมีจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)อยางไร เพื่อที่จะนําไปใชในการวางแผนและกําหนดกลยุทธขององคกรตอไป 

3.2 ศึกษากลยุทธการตลาด เปนวิธีการขั้นพื้นฐานซ่ึงหนวยธุรกิจใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด 

ประกอบดวยการตัดสินใจในตลาดเปาหมาย การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ การกําหนดสวนประสมทางการตลาด และระดับ

คาใชจายทางการตลาด จากความหมายน้ีบอกใหทราบถึงสวนประสมของกลยุทธทางการตลาดซ่ึงประกอบดวยขั้นตอน คือ 

การตัดสินใจในตลาดเปาหมาย ซ่ึงจะตัดสินใจเลือกเปาหมายไดถูกตอง จะตองวิเคราะหขนาดโครงสรางและพฤติกรรมของ

ตลาดเปาหมายกอนแลวมีการแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย และวิเคราะหกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑแลวจึงกําหนด

สวนประสมทางการตลาดและคาใชจายทางการตลาดใหเหมาะสมกับตลาดเปาหมายน้ัน (Kotler and Armstorng,1997) 

ขั้นตอนการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเปนการวิเคราะหสถานการณทางการตลาด การกําหนดตลาด และ

พฤติกรรมของตลาด รวมถึงการกําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย 2 ขั้นตอนที่ธุรกิจตองนําไปใช สวน

ขององคประกอบในแตละขั้นน้ันขึ้นอยูกับธุรกิจ วาธุรกิจใดสามารถใชองคประกอบใดได บางธุรกิจอาจใชไดทุกองคประกอบ 

บางธุรกิจอาจตองเลือกใชเพียงบางองคประกอบ การกําหนดกลยุทธทางการตลาดประกอบดวย 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การ

วิเคราะหโอกาสทางการตลาด ประกอบดวย ระบบขอมูลทางการตลาดและการวิจัย วิเคราะหส่ิงแวดลอม ทางการตลาด 

วิเคราะหตลาดผูบริโภคและพฤติกรรมผูซ้ือ และวิเคราะหคูแขง (Kotler,1997) ขั้นที่ 2 การออกแบบกลยุทธทางการตลาด 

ไดแก กลยุทธตลาดเพื่อธุรกิจใหมของบริษัท กลยุทธการตลาดสําหรับผูนํา คูชิง ผูตาม และธุรกิจรายยอย กลยุทธการตลาดใน

แตละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ กลยุทธสวนประสมผลิตภัณฑ สายผลิตภัณฑ รายการ

ผลิตภัณฑ ตรายี่หอ การบรรจุหีบหอและปายฉลาก กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ กลยุทธการตั้งราคา กลยุทธ

เก่ียวกับชองทางการตลาด และการกระจายตัวสินคา และกลยุทธเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (Kotler,1997) 

3.3 ศึกษากลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ  

ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2549) กลาววา การออกแบบกลยุทธการบรหิารลูกคาสัมพันธจะมีแนวโนมประสบความสําเร็จ

ในการนําไปปฏิบัติใช ถาทั้งฝายบริษัทผูผลิตกับลูกคาเปาหมายโปรแกรมการบริหารลูกคาสัมพันธมีความไววางใจ (Trust) และ

การผูกมัด(Commitment) ซ่ึงกันและกันความไววางใจ เปนความรูสึกม่ันใจและเชื่อใจวาอีกฝายจะทํางานอยางเต็ม

ประสิทธิภาพเพื่อบรรลุประสิทธิผลที่กอใหเกิดประโยชนตอทั้งสองฝาย การผูกมัดเปนความตองการของบุคคลในระยะเวลา

หน่ึงที่รักษาความสัมพันธอันมีคากับอีกฝาย ดังน้ันการที่กลุมเปาหมายของโปแกรมการบริหารลูกคาสัมพันธรูสึกไววางใจใน

บริษัทหรือสินคาของบริษัทยอมทําใหลูกคาตองการผูกมัดตนเองเขากับสินคาของบริษัท รวมทั้งมีแนวโนมที่จะเปดรับและ

ทดลองใชสินคาหรือบริการอ่ืน ๆ ในอนาคตของบริษัทเพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงจากการตัดสินใจเลือกสินคาหรือบริการที่

ผิดพลาด และในทางตรงกันขามการที่ลูกคาเปาหมายผูกมัดกับตนเองอยูกับบริษัทและหรือสินคาของบริษัทเปนระยะเวลาอัน

ยาวนานยอมทําใหลูกคารูสึกไววางใจในบริษัทและหรือสินคาของบริษัทตองการพัฒนาความสัมพันธระหวางตนเองกับบริษัท

ในระดับที่สูงขึ้นไปจากการเปน“ลูกคา” ที่ซ้ืออยางตอเน่ืองเปนระยะเวลาหน่ึงไปสูการเปน “ลูกคาผูสนับสนุน” ที่มีเจตคติและ

ภาพลักษณที่ดีตอบริษัทและหรือสินคาของบริษัทไปสูการเปน “ผูอุปการคุณ” ที่ทําหนาที่การตลาดภายนอกแทนบริษัทคอย
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แนะนําลูกคาคาดหวังอ่ืน ๆ ใหมาซ้ือสินคาและบริการของบริษัท และไปถึงการเปน “หุนสวนธุรกิจ” คือเปนสวนหน่ึงของ

ธุรกิจ มีสวนรับผิดชอบในรายรับ รายจายและผลกําไรของบริษัท 

3.4 ศึกษารังผ้ึงหมอนํ้า โดยรังผ้ึงหมอนํ้าน้ันทําหนาที่ควบคุมการระบายความรอนจากหองเผาไหมเครื่องยนต  ใหอยู

ในอุณหภูมิใชงาน  (Working Temporature) ระหวาง  160 – 180 ฟ. มีลักษณะบอบบางและราคาแพง  หากไดรับการ

กระทบกระเทือนอยางแรง  หรือถูกวัสดุแข็งเพียงเล็กนอย  รังผ้ึงหมอนํ้าก็จะชํารุดเสียหาย (กรมชลประทาน, 2559) 

ปจจุบัน หมอนํ้า สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆตามวัสดุที่ใช ไดดังน้ี (STPW Auto parts, 2559) 

3.4.1 หมอนํ้าอลูมิเนียม หมอนํ้าชนิดน้ีเปนที่นิยมมากในอุตสาหกรรมรถตั่งแตป ค.ศ. 2001 จนถึงปจจุบัน 

เพราะมีนํ้าหนักเบา ตนทุนไมสูงมาก สามารถระบายความรอนไดดีกวาหมอนํ้าที่ผลิตจากทองแดง (ผสม) สามารถหาซ้ือไดงาย 

ซ่ึงหมอนํ้าอลูมิเนียมน้ันจะมีสองแบบคือ หมอนํ้าอลูมิเนียมที่มีแผงรังผ้ึงระบายความรอนเปนอลูมิเนียมและฝาดานบนและ

ดานลางเปนพลาสติกซ่ึงเปนที่นิยมใชมากในปจจุบัน และอีกแบบหน่ึงคือหมอนํ้าที่เปนอลูมิเนียมทั้งลูกคือทั้งแผงรังผ้ึง ฝา

ดานบนและดานลางก็เปนอลูมิเนียม (ซ่ึงจะราคาแพงมากและสวนมากจะตองส่ังทํา) สวนขอเสียคือ หมอนํ้าชนิดน้ีไมสามารถ

ซอมได คือหากมีการรั่วซึม หรือมีการเสียหายจะตองทําการเปล่ียนลูกใหมเทาน้ัน และความทนทานก็ไมสามารถสูหมอนํ้าที่ทํา

จากทองแดงได  

3.4.2 หมอนํ้าทองแดง หมอนํ้าชนิดน้ีเปนหมอนํ้าที่นิยมใชมากในสมัยหน่ึง ซ่ึงจะพบมากในรถที่เกากวาป ค.ศ. 

2000 ลงมาหมอนํ้าชนิดน้ีสามารถระบายความรอนไดดีในระดับหน่ึง (แตนอยกวาอลูมิเนียม) เพราะจะมีสวนผสมของ

ทองเหลือง และตะก่ัวในการผลิตซ่ึงทําใหมีความรอนสะสมในระดับหน่ึง แตถาเปนหมอนํ้าที่ผลิตจากทองแดงลวน ๆ เพียง

อยางเดียวจะมีราคาแพงมากและตองส่ังทํา ขอดีของหมอนํ้าทองแดงทั้งแบบผสม และแบบทองแดงลวน ๆ คือ หากมีการ

รั่วซึมหรือเสียหายจะสามารถซอมไดตามรานซอมหมอนํ้าทั่วไป แตราคาของหมอนํ้าทองแดงน้ันจะมีราคาที่สูงกวาหมอนํ้า

อลูมิเนียมและในปจจุบันก็หาซ้ือไดยากกวา 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษารูปแบบ และกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการผลิตรังผ้ึงหมอนํ้ารถยนต ของ หางหุนสวนจํากัด   

เค.พี. เรดิเอเตอร ไดใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกวิธีปรากฏการณวิทยา เน่ืองจาก ในการเก็บ

ขอมูลน้ันตองอาศัยขอมูลจากประสบการณของผูประกอบการผลิตรังผ้ึงหมอนํ้ารถยนต โดยที่ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยตนเอง และเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเปนหลัก การวิจัยครั้งน้ีไดเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selective) 

คือ บริษัทผลิตรังผ้ึงหมอนํ้ารถยนต ของหางหุนสวนจํากัด  เค.พี. เรดิเอเตอร เน่ืองจากเปนบริษัทผลิตรังผ้ึงหมอนํ้าที่

ครอบคลุมในดานกระบวนการการผลิตจนถึงการจัดจําหนาย ที่มีทั้งขายตรง ผานตัวแทนจําหนายโดยมีพนักงานขายเขามา

ติดตอขอซ้ือเพื่อขายไปยังรานซอมหมอนํ้า และอูซอมรถ การวิจัยครั้งน้ีใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก และการสังเกตทั้งแบบมี

สวนรวม และไมมีสวนรวม โดยนําแนวคําถามที่ไดศึกษาจากหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัย และสอบถามบุคคลที่เก่ียวของ

กับการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต นําไปสัมภาษณผูใหขอมูลแบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

4.1 เจาของ จํานวน 2 ราย ซ่ึงเปนผูมีศักยภาพและทํางานดานบริหารมากกวา 15 ป เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ

ในการกําหนดนโยบายที่สําคัญของบริษัท สามารถใหขอมูลรายละเอียดในการสัมภาษณไดอยางถูกตอง ชัดเจน และครอบคลุม 

4.2 พนักงาน สัมภาษณทั้งส้ิน 10 ราย เปนผูที่ใหรายละเอียดและการปฏิบัติตัวในการทํางาน รวมทั้งขอดี ขอเสีย

ของบริษัท ทั้งทางดาน รายได ความสัมพันธระหวางเจาของ เพื่อนรวมงาน รวมถึงสวัสดิการตาง ๆของบริษัท 

4.3 ลูกคา จํานวน 2 ราย ซ่ึงเปนลูกคาหลักที่ทําการคามากวา 5 ป โดยสอบถามเหตุผลในการเลือกทําธุรกิจกับ

บริษัท รวมทั้งความพึงพอใจในการใหบริการทั้งกอนและหลังการขาย  
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เม่ือสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก นําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ  การ

สังเกต  มาทําการวิเคราะหไปพรอม ๆ  กับการเก็บขอมูล  โดยในแตละวันที่จะเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยจะนําขอมูลที่ได

จากการจดบันทึก  การถอดเทปบันทึกเสียง  มาจัดแยกเปนหมวดหมูตามประเด็นตาง ๆ  พิจารณาขอมูลที่ไดแตละครั้งวามี

ความสมบูรณเพียงพอที่จะตอบคําถามไดหรือไม  และหาขอมูลเพิ่มเติมตอไปเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณที่สุด แลวจึงวิเคราะห

และสังเคราะหขอมูล  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา  ในการวิเคราะหเน้ือหา  ขอมูล  ที่ไดจาก

การสังเกต  การสัมภาษณ  โดยใชแนวคิด ทฤษฎี เปนกรอบในการวิเคราะหขอมูล  เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนเปนภาพรวม แลว

นําขอสรุปไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อความถูกตองอีกครั้งแลวจึงจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

 

จากการวิจัยรูปแบบ และกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการผลิตรังผ้ึงหมอนํ้ารถยนต ของ หางหุนสวนจํากัด   

เค .พี .เรดิเอเตอร  ผูวิจัยใชแนวทางการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกวิธีปรากฏการณวิทยา 

ใชการสัมภาษณเชิงลึก จากเจาของ พนักงานและลูกคา สามารถสรุปรูปแบบ และกลยุทธทางการตลาด ไดดังน้ี 

รูปแบบการดําเนินงานของ หจก.เค.พี.เรดิเอเตอร เปนธุรกิจที่มีลักษณะเปนหางหุนสวนจํากัด มีเจาของเปนผูดูแล

หลัก ๆ 2 ทาน โดยแบงการดูแลเปน 2 สวน คือ ดูแลในเรื่องการผลิต และเรื่องบัญชีของบริษัท โดยบริษัทเปดทําการมาแลว

กวา  20 ป มีคนงานทั้งส้ิน 20 คน มีลูกคาหลัก 2 รายใหญ และมีคูคาหลัก 1 ราย โดยผลิตภัณฑหลักของบริษัท คือ รังผ้ึง

หมอนํ้ารถยนตที่ทําจากทองเหลือง วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต ไดแก ทองแดง ทองเหลือง เหล็ก และตะก่ัว ในการส่ังวัตถุดิบ

น้ันใชการคํานวณจากยอดส่ังซ้ือจากลูกคาวาในเดือนที่ผานมามีการส่ังของรุนไหน ประเภทใดมากที่สุด และมีการโทรศัพท

เจรจาในเบื้องตนเรื่องการประมาณการส่ังของในเดือนถัดไป เพื่อคํานวณปริมาณการใชวัตถุดิบ เพราะวัตถุดิบที่นํามาใชน้ัน

ราคาไมคงที่ จึงตองคาดคะเนปริมาณวัตถุดิบที่ส่ังเพื่อใหเพียงพอกับความตองการของลูกคา และไมเปนการเก็บสินคาคงคลัง

มากเกินไป  ในการส่ังวัตถุดิบน้ัน ทางบริษัทฯไดเลือกบริษัทคูคาในประเทศไทย เพื่อไมเปนการแบกรับภาระในเรื่องของการ

นําเขา และเรื่องการเคลียรสินคา แตทางบริษัททําเรื่องแจงปริมาณในการส่ังวัตถุดิบลวงหนากอนเชนกัน เพราะเน่ืองจาก

วัตถุดิบที่บริษัทคูคานํามาขายน้ัน สวนใหญเปนสินคานําเขา ในกรณีที่ไมไดแจงจํานวนที่แนชัดกอนอาจทําใหมีปญหาในการ

ผลิต เพราะในบางกรณีวัตถุดิบขาดตลาด ทําใหมีผลกระทบไปถึงลูกคาในการสงของไมเปนไปตามกําหนดทําใหทั้งบริษัทและ

ลูกคาเกิดความเสียหาย ในการจายเงินใหกับคูคาน้ัน ไดทําการตกลงทําการจายเงินหลังสงของ 7 วัน สําหรับลูกคาหลัก ๆของ

บริษัทที่ทําการคาขายมามากกวา 10 ป มี 2 บริษัทดวยกัน โดยทั้ง 2 บริษัทน้ันมียอดส่ังซ้ือ และมีตารางการนัดสงของที่

แนนอน แตสําหรับลูกคารายยอย หรือที่เปนอูซอมรถที่มีหนารานเปนของตัวเอง ยอดส่ังซ้ือไมมาก และมีจํานวนไมแนนอนใน

แตละเดือน ทางบริษัทใชวิธีโทรศัพทตรวจสอบวาในแตละเดือนตองการสินคาประเภท หรือรุนใดบาง  โดยทางบริษัทไดจัดสง

แคตตาล็อกรายการสินคาใหกับลูกคา แลวใหลูกคาแฟกซรายการส่ังซ้ือใหกับบริษัท สําหรับรายการรังผ้ึงหมอนํ้ารถยนตน้ัน 

แบงตามประเภทรถ โดยแบงเปนรถเล็ก เชน รถกระบะ รถเกง รวมไปถึงรถสิบลอ และประเภทรถใหญ เชน รถแบคโฮ และ             

รถแทรคเตอร แตละประเภทรถมีรายการยอยเฉพาะรุนลงไปอีก แตสําหรับลูกคาบางรายที่ตองการสินคาประเภทพิเศษ ทาง

บริษัทมีบริการทําตามรายการเฉพาะเปนกรณีพิเศษ (By Order) ใหลูกคา  

กลยุทธในการบริหารงานของบริษัทซ่ึงบริษัทไดเนน กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ กลยุทธดานราคา และกลยุทธดาน

การบริการหลังการขาย  

สําหรับกลยุทธดานผลิตภัณฑน้ัน บริษัทเลือกใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยใชทอแปบที่มีขนาดใหญกวาที่มีจําหนายใน

ทองตลาดทั่วไป ซ่ึงสําหรับทอแปบที่มีขนาดใหญแมจะมีตนทุนการผลิตที่สูงกวา แตสินคาน้ันจะมีความคงทนกวา และเนนไปที่

บริษัทสามารถทําตามรายการเฉพาะเปนกรณีพิเศษได (By order) และบริษัทไดวางแผนถึงสินคาของรานวาควรจะผลิตรุน

ใดบางที่สามารถรองรับความตองการซ้ือของลูกคา โดยดูจากยอดส่ังซ้ือในชวง 3 เดือนที่ผานมาเพื่อทําการส่ังวัตถุดิบ และผลิต
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สินคาเพื่อใหทันตอความตองการของลูกคา และเม่ือตรวจจากการเก็บสถิติในยอดขายทําใหพบวาในชวงฤดูรอนที่มียอดส่ังซ้ือ

มากที่สุดในรอบป เน่ืองจากอากาศรอนมากทําใหมีความเส่ียงที่หมอนํ้าเกิดความเสียหายไดมากกวาปกติ จึงทําใหบริษัทผลิต

สินคาในชวงน้ันมาเพื่อเก็บเปนสินคาคงคลังมากกวาชวงอ่ืน เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของลูกคา และทางบริษัทยังมีการ

ขยายการผลิตเปนพวกสินคาที่เก่ียวของกับรังผ้ึงหมอนํ้าอีกดวยเพื่อใหเปน One Stop Service สําหรับลูกคาที่ตองการหา

สินคาที่ตองใชควบคูกันไป 

กลยุทธดานราคา แมวาบริษัทใชวัตถุดิบ ที่เปนทอแปบที่มีขนาดใหญกวามาตรฐานในทองตลาด ทางบริษัทไมไดมี

การตั้งราคาที่เกินกวามาตรฐาน ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินคาที่เหมาะสมกับราคา แตสําหรับสินคาที่มี

การส่ังเปนกรณีพิเศษ ทางบริษัทไดทําการชี้แจงราคาเพื่อตกลงกับลูกคากอน วาลูกคาพอใจในราคาที่ทางบริ ษัทนําเสนอ

หรือไม ทางบริษัทสามารถยืดหยุนราคาได ตามปริมาณที่ส่ังและจํานวนวันที่จายเงิน (Due date) ในกรณีที่เปนลูกคาหลัก ทาง

บริษัทไดทําการตกลงกันในเรื่องการกําหนดจายเงิน เปน 15 วันหลังสงของ แตในบางกรณีที่มีการส่ังซ้ือเปนจํานวนมากทาง

บริษัทก็สามารถปรับยืดหยุนกําหนดการจายเงินได และถาเปนอูซอมรถ หรือรานขนาดเล็ก ทางบริษัทจะใหวางสินคาขายกอน 

เม่ือขายได แลวจึงโอนเงินใหบริษัท โดยอาศัยความไวใจกันระหวางลูกคาและบริษัท 

กลยุทธดานจัดจําหนาย ทางบริษัทมีหนารานเพื่อที่จะจัดจําหนายลูกคาที่อยูในละแวกใกลเคียง  สวนลูกคา

ตางจังหวัดจะมีการจัดสงสินคาโดยขนสงเอกชนสงตรงถึงหนาบานของลูกคา 

กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด ทางบริษัทมีสวนลดชองการซ้ือสินคาในแตละครั้ง สวนใหญจะเปนตัวแทนขาย

และลูกคาประจําที่ส่ังซ้ือสินคาทางบริษัทจะมีสวนลดตั้งแต 3 เปอรเซ็นต ไปจนถึง 10 เปอรเซ็นต ขึ้นอยูกับขอตกลงและการ

ส่ังซ้ือสินคาของลูกคาวามีปริมาณมากนอยเพียงใดในแตละเดือน และมีการใหเครดิตใหเปนระยะเวลาในการจายลาชาสําหรับ

ลูกคารายใหญ 

กลยุทธดานบริการหลังการขาย กลยุทธดานน้ีถือวาเปนส่ิงสําคัญมากของบริษัท ทางบริษัทมีการรับประกันสินคา 6 

เดือนในผลิตภัณฑทุกชิ้น โดยบริษัทจะเปล่ียนสินคาใหมใหทันที ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการขนสง ทางบริษัท

รับผิดชอบในกรณีน้ีดวยเชนกัน ทางบริษัทยังมีการโทรศัพทพูดคุยกับลูกคาไมใชแคเพียงเรื่องธุรกิจเทาน้ัน ยังใสใจในเรื่องชีวิต

ทั่วไป รวมทั้งสภาพความเปนไปทางเศรษฐกิจของลูกคาดวย ในบางกรณีเชน ชวงเศรษฐกิจไมดี ยอดส่ังซ้ือลดลงทางบริษัทก็ไม

เรงลูกคาเพื่อใหออกใบส่ังซ้ือ เพื่อเปนการรักษาความเปนคูคาเอาไวใหนาน และสามารถทําธุรกิจไดอยางม่ันคงตอไป 

ในการศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาของผูประกอบการผลิตรังผ้ึงหมอนํ้ารถยนต                  

หางหุนสวนจํากัด เค .พี.เรดิเอเตอร  โดยการใช SWOT Analysis ทําการวิเคราะหสามารถสรุปไดดังน้ี 

ปจจัยภายใน โดยแบงออกเปน จุดแข็งของบริษัท (S – Strengths) และ จุดออนของบริษัท (W – Weakness) 

จุดแข็งของบริษัท (S – Strengths)  

1. บริษัทใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ คือ ทองเหลือง ทองแดง เหล็ก และตะก่ัว เปนคุณภาพระดับสินคานําเขา ซ่ึงผาน

มาตรฐานสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)  

2. ทอแปบที่นํามาใชในการผลิต มีขนาดใหญกวาทองตลาดทั่วไป ซ่ึงทอแปบที่มีขนาดใหญจะสามารถทนความรอน

ไดดีกวาทอแปบที่มีขนาดเล็ก 

3. บริษัทรับผลิตสินคาทําตามรายการเฉพาะเปนกรณีพิเศษใหกับลูกคา และสามารถคุยราคาที่ลูกคาตองการ และ

ทางบริษัทสามารถรับได 

4. บริษัทมีแคตตาล็อกรายการสินคาเพื่อใหลูกคาไดเลือกมากกวา 1,000 รายการ และยังมีสินคาที่สามารถใชควบคู

กับรังผ้ึงหมอนํ้ารถยนตจําหนายควบคูกันไป ถือเปน One Stop Service ใหกับลูกคา 

5. สินคาของบริษัทมีการรับประกันสินคา 6 เดือนทุกชิ้น และเปล่ียนสินคาใหทันทีถาสินคาเสียหาย หรือชํารุด โดย

ไมมีการเอาสินคาเกามาซอมแลวสงคืนกลับใหลูกคา 
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6. ในรายที่เปนอูซอมขนาดเล็ก ทางบริษัทใหนําสินคาไปวางขายกอนได และเม่ือขายไดจึงคอยโอนเงินใหกับบริษัท

ภายหลัง 

จุดออนของบริษัท (W – Weakness) 

1. พนักงานในบริษัทรูถึงกระบวนการผลิตทั้งหมด ทําใหสามารถไปเปดรานเปนของตัวเองได ทําใหบริษัทขาดแคลน

ลูกจางที่มีความรู ความชํานาญในงาน 

2. สินคาของบริษัทเปนรังผ้ึงหมอนํ้ารถยนตที่ทําดวยทองเหลือง ทําใหมีราคาแพงกวาที่ทําดวยอลูมิเนียม 

3. บริษัทไมมีแผนที่จะขยายการผลิต ยังผลิตสินคาในประเภทที่มีรายการส่ังซ้ืออยูเปนประจํา  

4. บริษัทเพิ่มลูกคาใหม ยงัใชวิธีการนําเสนอขายแบบเขาไปคุยโดยตรง แลวใหแคตตาล็อกรายการสินคาไว ยังไมมี

การทําหนาเว็บเพจบริษัทลงในอินเตอรเน็ต  

 

ปจจัยภายนอก โดยแบงออกเปน โอกาส (O – Opportunities) และ อุปสรรค (S – Threats) 

โอกาส (O – Opportunities) 

1. ถึงแมลูกจางที่มีความชํานาญในงานไปเปดรานเปนของตัวเอง แตลูกจางเหลาน้ัน ก็จะกลับมาซ้ือสินคาของบริษัท 

เพราะลูกจางทราบวาสินคาของบริษัทมีคุณภาพ และเปนมาตรฐาน 

2. บริษัทใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นน้ันมีโอกาสนอย เพราะเน่ืองจากตองใชเงินลงทุนสูง  

3. ในชวงเศรษฐกิจซบเซา หรือชวงนํ้ามันแพง คนจะเอารถยนตมาเปล่ียนเปนแกส จึงจําเปนตองเปล่ียนรังผ้ึงหมอนํ้า

เชนกัน ทําใหสินคามียอดขายในชวงเวลาดังกลาว 

4. บริษัทลดความเส่ียงเรื่องการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ ดวยการซ้ือวัตถุดิบกับบริษัทคูคาที่เปนผูนําเขา

โดยตรง ซ่ึงบริษัทไมตองรับภาระความเส่ียงทั้งเรื่องการเคลียรสินคา และมาตรฐานของวัตถุดิบ 

อุปสรรค (S – Threats) 

1. ในอนาคตเริ่มมีรถยนตที่ใชแบตเตอรี่ไฟฟา ไมใชหมอนํ้ารถยนตแบบเดิมอีกตอไป อาจทําใหบริษัทมีปญหาในเรื่อง

ยอดขาย  

2. ยอดขายสินคามักขึ้นอยูกับเศรษฐกิจ ถาเปนชวงเศรษฐกิจดี ทําใหคนออกรถใหมกันมากกวาที่จะนํารถเกามาซอม  

3. ปจจุบันรถรุนใหม ๆ ที่ออกสูตลาด รังผ้ึงหมอนํ้ารถยนตจะเปนอลูมิเนียม เพราะราคาถูกกวา เม่ือมีคนนํารถเขาไป

ซอม ทางศูนยรถสวนใหญจะเปล่ียนเปนแบบอลูมิเนียมใหกับลูกคา หรือบางครั้งทางเจาของรถก็เปนคนเลือกที่จะใชแบบ

อลูมิเนียมดวยตนเอง ดวยเหตุผลทางดานราคา 

 การวิเคราะหดวย SWOT Analysis ทําใหเห็นถึงจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคไดชัดเจนขึ้น ทําใหบริษัทตอง

คิดทบทวนและคิดหาวิธีแกไขที่เปนจุดออน และอุปสรรคเปนอยางแรก เพราะเน่ืองจากทั้ง 2 อยางอาจทําใหเกิดผลกระทบตอ

บริษัทโดยตรง และสําหรับจุดแข็ง และโอกาสน้ัน ทางบริษัทตองหาวิธีพัฒนาตอไปเรื่อย ๆ เพื่อรักษาคุณภาพที่ดีอยูแลวใหดี

ยิ่งขึ้นตอไป  

เม่ือนําผลการวิเคราะห SWOT Analysis ทําใหเห็นแนวทางแกไขปญหา ในดาน จุดออนของบริษัท (W – 

Weakness) และ อุปสรรค (S – Threats) ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงแนวทางการแกไขปญหาของบริษัท 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

 

จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบ และกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการผลิตรังผ้ึงหมอนํ้ารถยนต กรณีศึกษา 

หจก.เค.พี.เรดิเอเตอร พบวา บริษัทเปดทําการมาแลวกวา 20 ป มีคนงานทั้งส้ิน 20 คนรูปแบบการบริหารงานของบริษัท

ผูดูแลหลัก 2 ทาน โดยแบงดูแลในเรื่องการผลิต และดานบัญชีการเงินเปนรูปแบบการดําเนินงาน แบบหางหุนสวนจํากัด ดังที่ 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (2552) กลาววา โครงสรางหางหุนสวนจํากัด มีผูเปนหุนสวนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ผูที่

เปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดชอบ รับผิดเฉพาะจํานวนเงินที่รับวาจะลงหุนในหางหุนสวน ในสวนจําพวกไมจํากัดความ

ปญหาที่เกิดข้ึน จดุออนของบริษัท (W – Weakness) แนวทางการแกไขปญหา 

1.บริษัทไมมีแผนที่จะขยายการผลิต ยังผลิตสินคาในประเภท

ที่มีรายการส่ังซ้ืออยูเปนประจํา 

 

 

 

2. บริษัทเพิ่มลูกคาใหม ยังใชวิธีการนําเสนอขายแบบเขาไป

คุยโดยตรง แลวใหแคตตาล็อกรายการสินคาไว ยังไมมีการทํา

หนาเว็บเพจบริษัทลงในอินเตอรเน็ต 

 

บริษัทจําเปนตองมองถึงอนาคตวา การผลิตรถยนตใน

อนาคตจะดําเนินไปในทิศทางใด และตองมองหานวัตกรรม

ใหม ๆ เพื่อมารองรับการเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตของ

บริษัทผลิตรถยนต และเปนการลดกระบวนการขั้นตอนการ

ผลิตของบริษัทอีกดวย และอาจทําใหตนทุนบริษัทลดลง 

ในปจจุบัน การส่ังสินคาออนไลน เปนการเพิ่มยอดขาย

ในรูปแบบหน่ึง และเปนการเพิ่มความรวดเร็วในการส่ังของ 

อีกทั้งยังงายตอทั้งลูกคา และกับทางบริษัทดวย  ดั งน้ัน 

บริษัทจําเปนตองหันมาใหความสนใจในเรื่องของการทําเว็บ

เพจของบริษัท จะตองมีการพัฒนาเว็บเพจ และตองทําให

ขอมูลในเว็บของบริษัททันสมัยที่สุด 

ปญหาที่เกิดข้ึน อุปสรรค (S – Threats) แนวทางการแกไขปญหา 

1. ยอดขายสินคามักขึ้นอยูกับเศรษฐกิจ ถาเปนชวงเศรษฐกิจ

ดี ใหคนออกรถใหมกันมากกวาที่จะนํารถเกามาซอม  

 

 

 

 

 

 

 

2. ปจจุบันรถรุนใหม ๆ ที่ออกสูตลาด รังผ้ึงหมอนํ้ารถยนตจะ

เปนอลูมิเนียม เพราะราคาถูกกวา เม่ือมีคนนํารถเขาไปซอม 

ทางศูนยรถสวนใหญจะเปล่ียนเปนแบบอลูมิเนียมใหกับลูกคา 

หรือบางครั้ งทางเจาของรถก็เปนคนเลือกที่จะใชแบบ

อลูมิเนียมดวยตนเอง ดวยเหตุผลทางดานราคา 

บริษัทจําเปนตองศึกษาทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่กําลังจะ

เกิดขึ้น และดูแนวโนมการใชรถของภาคประชาชนใหมากขึ้น 

เม่ือเห็นวาเศรษฐกิจเริ่มซบเซา หรือมีขาววาประชาชนเริ่มมี

การใชรถยนตมือสองมากขึ้น บริษัทตองประชาสัมพันธใหกับ

ลูกคาของบริษัทใหทราบวา บริษัทสามารถรองรับการผลิตที่

จะเกิดขึ้นไดเพื่อใหลูกคาไดม่ันใจวาบริษัทเราน้ันสามารถทํา

ใหตามความตองการของตลาดอยางแทจริง และบริษัท

จําเปนตองรองรับเรื่องของวัตถุดิบดวย เพื่อที่จะไมเสีย

ชื่อเสียงที่ไดประชาสัมพันธไวกับลูกคา 

บริษัทอาจตองปรับเปล่ียนวิธีการคิดในการทําธุรกิจ 

เพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินงานตอไปได ในเบื้องตน อาจตอง

เจรจากับคูคา วาทางบริษัท สามารถผลิตอลูมิเนียมได แต

ตองทําในกรณีที่ลูกคาส่ัง (By order) แตอาจตองเปล่ียนเปน

รับทําคราวละทีมาก ๆ เพื่อใหทางลูกคาไดบอกตอกับเจาอ่ืน

วา ทางบริษัทมีการรับผลิตในรูปแบบอ่ืน ๆดวย  
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รับผิดชอบ รับผิดชอบในบรรดาหน้ีของหางหุนสวนโดยไมจํากัดจํานวน ผูเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดเทาน้ันเปนหุนสวน

ผูจัดการ และตองจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผลิตภัณฑหลักของบริษัท คือ รังผ้ึงหมอนํ้าที่ทําดวย

ทองแดง ซ่ึงทองแดงเปนหมอนํ้าที่ระบายความรอนไดดีในระดับหน่ึง โดยทําการซ้ือวัตถุดิบไดแก ทองแดง ทองเหลือง เหล็ก 

และตะก่ัว จากคูคาที่นําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ ทําใหบริษัทไมตองแบกรับภาระเรื่องมาตรฐานของวัตถุดิบ และเรื่อง

เคลียรสินคา ดังที่ กรมศุลกากร (2555) กลาววา ผูประกอบการที่เริ่มส่ังสินคาหรือนําเขาสินคาใหมจากตางประเทศ 

ผูประกอบการสวนใหญจะประสบปญหา เน่ืองจากไมทราบวาสินคาที่ตนเองสนใจจะส่ังซ้ือหรือนําเขาน้ันอยูในพิกัดอัตรา

ศุลกากรใด หรือไมแนใจวาจะใชสิทธิพิเศษทางภาษีอากรเพื่อขอลดอากรหรือยกเวน อากรศุลกากรในฐานะที่ไทยเปนสมาชิก

ภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบันไดหรือไม รวมทั้งอาจมีขอสงสัยวา กรมศุลกากรมีหลักการในการ

ประเมินราคาเพื่อเสียภาษีอยางไร ขอสงสัยหรือ ความไมชัดเจนดังกลาว นอกจากจะทําใหผูประกอบการไมสามารถคํานวณ

ตนทุนไดอยางถูกตองแลว ยังเปนสาเหตุทําใหเกิดความลาชาในการออกของที่ทานําเขาอันเน่ืองมาจากการแจงรายละเอียด

ตาง ๆ  เพื่อเสียภาษีไมถูกตองอีกดวย บริษัทไดกําหนด 3 กลยุทธทางการตลาดในการทําธุรกิจ คือ กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ 

โดยใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ กลยุทธดานราคา ถึงแมตนทุนวัตถุดิบมีราคาสูงแตราคาขายน้ันสมเหตุสมผลกับคุณภาพที่ลูกคา

ไดรับ และกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ หรือการบริการหลังการขายซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญในการใหบริการกับลูกคา ดังที่ 

ชีวรรณ เจริญสุข (2547) กลาววา กลยุทธการตลาด ถูกออกแบบขึ้นโดยการรวมความพยายามทั้งหมดมุงเนนการนําไปสู

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวยการเลือกเปาหมายตลาดหน่ึงหรือหลายตลาด จากน้ันจึงพัฒนาสวน

ประสมการตลาด (4Ps) (ผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด และการจัดจําหนาย) เพื่อใหสอดคลองกับตลาดเปาหมายน้ัน 

โดยทําใหความตองการของลูกคาในตลาดน้ันใหไดรับการตอบสนอง ทําใหไดรับความพึงพอใจ แมวากลยุทธการตลาดที่ทําขึ้น

จะเก่ียวของกับการเลือกตลาดเปาหมาย และการพัฒนาสวนประสมการตลาด  

สําหรับปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาไดใช SWOT Analysis วิเคราะหทําใหเห็นแนวทางแกไขปญหา

โดยแกไขในจุดออน และอุปสรรค และพัฒนาจุดแข็ง และโอกาส เพื่อใหบริษัทมีความม่ันคงและดําเนินธุรกิจตอไปได 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 

 ควรศึกษาดานการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการผลิตและควบคุมระบบการทํางาน ของ หางหุนสวนจํากัด เค.พี.เรดิ

เอเตอร เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑใหทันสมัย รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากที่สุด 
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รูปแบบและกลยทุธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรปูของผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

Patterns and Business Strategies of the SMEs Manufacturer Finished Furniture 

of Thailand Muang District, Nakhon Pathom 

 

นวพรรษ ภาษีสวัสด์ิ* และพิทักษ ศิริวงศ 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
*Dong_nawapat@outlook.com  

 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบ กลยุทธ และปญหา การดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรของ

ผูประกอบการขนาดกลาง และขนาดยอม ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในการศึกษาครั้งน้ี

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึกจาก ผูประกอบการ 5 คน บุคลากร 17 คน และลูกคา 10 คน 

ผลการวิจัย พบวา ผูประกอบการสวนใหญ มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบหางหุนสวนสามัญ มีการใชกลยุทธผูนําทางดาน

ตนทุน กลยุทธการสรางความแตกตาง และแนวคิดสวนประสมทางการตลาด ผูประกอบการใหความสําคัญเก่ียวกับ 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  
 

ที่อยูอาศัย และเฟอรนิเจอรยังคงเปนปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตทั้งในอดีต และปจจุบันโดยมี 

การดัดแปลงรูปแบบใหเกิดความหลากหลาย และความตองการพื้นฐานของมนุษย รวมถึงยังเปนเครื่องแสดงความม่ันคงใน

ชีวิต ฐานะความเปนอยู และรสนิยมของเจาของ จึงเกิดเปนธุรกิจเก่ียวกับการตกแตงภายใน เฟอรนิเจอรไม เฟอรนิเจอร

ภายในสวนรวมถึงผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ใชภายในบานอีกดวย (สุเชฏฐ ฤทธภมร, 2559)  

จากการขยายตัวของโครงการกอสรางที่อยูอาศัยในชวง 3-5 ป ที่ผานมามีปริมาณอาคารบานเรือน อาคารธุรกิจ

การคาจํานวนมากกระจายตัวไปตามชานเมืองใหญ โดยเฉพาะเขตใกลกรุงเทพฯ ซ่ึงอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมน้ันหางจาก

กรุงเทพฯ เพียง 50 กิโลเมตร จึงเปนเมืองที่ไดมีเขตอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และยานอุตสาหกรรมจํานวนมาก  

ที่อยูอาศัยสําหรับพนักงานก็ขยายตัวตามมาโดยจังหวัดนครปฐมน้ัน มีจํานวนประชากรมากถึง 900,808 คน มีจํานวนบาน 

ที่อยูอาศัย 320,439 หลังคาเรือน ดังน้ันความตองการเฟอรนิเจอรสําหรับใชหรือตกแตงที่อยูอาศัยยอมเพิ่มขึ้นดวย  

แมวาในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันที่ถือวามีปญหาไมนอย ความตองการเฟอรนิเจอรที่จําเปนยังคงมีอยูแตอาจจะเปล่ียนแปลง

รูปแบบไป เชน เฟอรนิเจอรชนิดที่ถอดประกอบได (Knock down) เพราะสะดวกในการติดตั้ง หรือการขนสง และยังขึ้นอยู

กับรสนิยมอีกดวย (สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม, 2559) 

โดยปกติน้ันผูประกอบการในธุรกิจตาง ๆ จะใชกลยุทธทางการตลาดในการบริหารงาน ซ่ึงจะมีความแตกตางกันตาม

ลักษณะของธุรกิจ และพฤติกรรมผูบริโภคซ่ึงเปล่ียนแปลงไปอยูตลอดเวลา การศึกษาถึงแนวคิด และทฤษฎีปจจัยสวนผสม

ทางการตลอดอยางครอบคลุม คือ การศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ซ่ึงนอกจากจะกลาวถึง

ปจจัยพื้นฐานอยางผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดแลว ยังมีเน้ือหาที่กลาวถึงพนักงานผูใหบริการ 

กระบวนการใหบริการ และลักษณะทางกายภาพอีกดวยซ่ึงพฤติกรรมของผูบริโภคจะมีความเก่ียวของ และขึ้นอยูกับปจจัย

หลายดานการแสดงออกของพฤติกรรมของผูบริโภคตอส่ิงกระตุนหรือส่ิงเราแตละบุคคลจะมีการแสดงออกที่แตกตางกันไปโดย

มีสาเหตุจากปจจัยหลาย ๆ ดานทั้งปจจัยภายในของผูบริโภคผูประกอบการจึงควรใหความสําคัญตอการศึกษาพฤติกรรม

ผูบริโภคใหละเอียดถี่ถวน และรอบคอบกอนจะนํามาวางแผนกลยุทธดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดทั้ง 7 ประการ       

(วิทวัส รุงเรืองผล,2553) 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเรื่องรูปแบบ และกลยุทธการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอร

แบบสําเร็จรูป และจังหวัดนครปฐม เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มศักยภาพพัฒนาธุรกิจเฟอรนิเจอรแบบสําเร็จรูป เพราะธุรกิจน้ี

เปนอีกหน่ึงธุรกิจที่ชวยสรางงาน  อาชีพ สรางมูลราคาเพิ่มใหกับระบบเศรษฐกิจ รวมถึงศึกษาปญหา และอุปสรรคที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอรแบบสําเร็จรูปซ่ึงผลจากการศึกษาในครั้งน้ีจะเปนขอมูลในการชวยตัดสินใจเพื่อเปน

แนวทางสําหรับผูประกอบการที่จะสนใจในธุรกิจน้ีตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

 2.1 เพื่อศึกษารูปแบบ และกลยุทธการดําเ นินธุร กิจจําหนายเฟอร นิเจอรของผูประกอบการขนาดกลาง  

และขนาดยอม ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

 2.2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงานธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอร 

 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบ และกลยุทธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปของผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ไดศึกษาจากเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีและผลการศึกษา

งานวิจัยที่เก่ียวของ มาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

3.1 ความหมาย และประเภทของเฟอรนิเจอร 

ในปจจุบันน้ี ความหมายของเฟอรนิเจอรหรือเครื่องเรือนน้ัน ไดมีผูใหความหมายอยูหลายทาน แตละทานไดให

ความหมายของเฟอรนิเจอรทั้งแนวกวาง และแนวลึกตามหลักวิชาการตาง ๆ ซ่ึงทางผูวิจัยขอรวบรวม และนําเสนอดังตอไปน้ี  

บุญศักดิ์ สมบุญรอด (2544: 1) ไดกลาวไววา เฟอรนิเจอรหรือเครื่องเรือน หมายถึง เครื่องตกแตงบานพักอาศัย         

มีประโยชนใชสอยมีความสะดวกสบายในการดํารงชีพแตในปจจุบันเครื่องเรือนยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นทุกขณะสนองความสุข

ทางกาย และใจอันจะมีผลตอคุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพในการทํางานโดยตรง 

3.2 กลยุทธการแขงขัน 

กลยุทธการแขงขัน คือตําแหนงขององคกรภายในอุตสาหกรรม (Porter. 1980) ซ่ึงตําแหนงขององคกรจะหมายถึง 

การกําหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑบริการไดตรงความตองการรองลูกคาตรงความสามารถขององคกรตรงตามความสามารถของ

องคกร กลยุทธการแขงขันประกอบดวย กลยุทธความเปนผูนําดานตนทุน กลยุทธการทําความแตกตาง และกลยุทธมุงเฉพาะ

ตนทุน และกลยุทธดังกลาวสามารถนําไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน โดยความไดเปรียบดังกลาวจะสามารถแสดงออกมาได

ดวยผลประกอบการขององคกรในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง  

3.3 ความหมาย และความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (Small and Medium Enterprises = SMEs) เปนธุรกิจที่มีจํานวนมากใน

ประเทศไทย ผูประกอบการสวนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล 

หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือกิจการรวมคา ซ่ึงจะประกอบธุรกิจขายสินคา ผลิตสินคา หรือใหบริการ (กระทรวง

อุตสาหกรรม, 2550) 

3.4 แนวคิดเก่ียวกับการตลาดสวนประสมทางการตลาด 

Philip Kotler (1997) ไดกลาววา การตลาดไดมีการแบงระดับของแนวความคิด และทฤษฎีเก่ียวกับตลาดออกเปน

ระดับแรก การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบน้ีมีจุดมุงหมายหลักคือ การสรางความตระหนัก

ในตราสินคา (brands) แบบที่เคยมุงเนนกันมา โดยการตลาดที่อยูในระดับขั้นน้ีจะมุงใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาด 

อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 26) กลาวในเรื่อง ตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสมทางการตลาด (7P’s)  

วาเปนตัวกระตุนหรือส่ิงเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยแบงออกไดดังน้ี  

 3.4.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนส่ิงซ่ึงสนองความจําเปนและความตองการของมนุษยไดคือ ส่ิงที่ผูขายตอง

มอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑน้ัน 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) ของบริการน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซ้ือ ดังน้ัน การกําหนดราคาสินคาหรือการ

ใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน และงายตอการจําแนกระดับบริการที่ตางกัน (ชีวรรณ เจริญสุข, 

2547)  

 3.4.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ก็เนนชองทางการกระจายสินคาที่ครอบคลุมและทั่วถึง สามารถเขาถึง

กลุมลูกคาเปาหมายทุกสวนไดเปนอยางดีหรือเปนชองทางการจัดจําหนายเปนเสนทางเคล่ือนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือ
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ลูกคา ซ่ึงอาจผานคนกลางหรือไมผานก็ได ในชองทางการจัดจําหนายประกอบดวย ผูผลิต ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

(Industrial User) หรือลูกคาทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกสทาง

การตลาด เปนการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยายสินคาจากจุดเริ่มตนไปยงจุดที่ตองการ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงผลกําไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย, 2554)  

 3.4.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) ที่เนนทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธสงเสริมการขายและการตลาด

โดยตรง ซ่ึงนําไปสูการไดครอบครองสวนแบงทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นตามเปาหมายของกิจการน่ันเอง (ชานนท รุงเรือง, 2555)  

 3.4.5 บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employees) พนักงานผูใหบริการเปนองคประกอบที่สําคัญใน

กระบวนการผลิต และบริการ ซ่ึงตองผานการคัดเลือกเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได  

(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2552)  

 3.4.6 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence &Presentation) ส่ิงที่ปรากฏแกสาธารณชนเพื่อสรางคุณคา

ใหกับลูกคา (Customer Value Proposition) และชวยส่ือใหผูบริโภครับรูถึงภาพลักษณและคุณภาพของการบริการ 

(วิกรานต มงคลจันทร, 2556)  

 3.4.7 กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการใหบริการเพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการได

อยางประทับใจลูกคาและรวดเร็ว (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2552) 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแนวคิดปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) เพื่อมุงเนนถึงการหา

ความหมาย ความเขาใจ ความรูสึก และคุณคา รวมทั้งอธิบายถึงปรากฏการณตาง ๆ โดยการวิเคราะหเหตุการณที ่เกิดขึ้น 

(ชาย โพธิสิตา , 2556) เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรของผูประกอบการขนาดกลาง และ

ขนาดยอม ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูวิจัยไดใหขอมูลหลักที่

สําคัญ (Key Informant) ในการศึกษาน้ีเปนผูที่เก่ียวของกับธุรกิจเฟอรนิเจอรสําเร็จรูป ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผูวิจัย

เลือกสัมภาษณ และเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย 

4.1 กลุมผูประกอบการธุรกิจเฟอรนิเจอรสําเร็จรูป ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 5 ราย ตองเปน

ผูประกอบการที่มีประสบการณในการบริหารธุรกิจมานานกวา 7 ป ขึ้นไป และมียอดขายตั้งแต 3,000,000 บาทตอป  

4.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับธุรกิจเฟอรนิเจอรสําเร็จรูป เปนบุคลากรที่มีความสามารถในธุรกิจเฟอรนิเจอรเปนอยางดี 

โดยมีประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ปขึ้นไป จํานวน 5 ราย 

4.3 ลูกคาที่เคยมีประสบการณในการใชบริการธุรกิจเฟอรนิเจอรสําเร็จรูป เน่ืองจากประชากรกลุมน้ี  เปนผูที่ปฏิบัติและมี

ประสบการณตรง จึงสงผลใหขอมูลตรงกับความเปนจริง สามารถนํามาใชประโยชนในงานวิจัยครั้งน้ีเปนอยางดี จํานวน 10 ราย 

ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองแลวตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลแบบสามเสา  จากน้ันนําขอมูลที่ได

จากการวิเคราะหตามขั้นตอนการถอดขอมูลจากเครื่องบันทึกเสียงแบบคําตอคํา (verbatim) จนไดขอมูลที่ถึงจุดอ่ิมตัว 

และนํามาเขียนเปนบทสัมภาษณ นําขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงและสรุปประเด็นสําคัญ สรุปผลการวิจัย ดวยการเรียบเรียงเปน

การบรรยายเชิงพรรณนาในแตละหัวขอตามวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยนําผลการวิจัยมาเชื่อมโยงสวนตาง ๆ ตามหัวขอไว

ดวยกัน แลวกล่ันกรองเอาส่ิงสําคัญทั้งหมดเพื่อหาขอสรุปที่พบจากงานวิจัยครั้งน้ี 
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5. ผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษารูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs) ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยใชแนวทางการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยเลือกวิธีปรากฏการณวิทยา ใชการสัมภาษณเชิงลึก จากผูประกอบการ บุคลากรที่เก่ียวของและลูกคา ได

ผลการวิจัยดงัน้ี  

 5.1 รูปแบบ และกลยุทธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ใน

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 5.1.1 บริษัทเฟอรนิเจอร 3 ใน 5 น้ันจะมีรูปแบบบริษัทหางหุนสวนสามัญ โดยจะมีหุนสวนที่สําคัญอยู 2-3 คน 

ที่เหลือน้ันคือ บริษัทเจาของคนเดียว โดยผูประกอบการจะมีประสบการณในธุรกิจเฟอรนิเจอรกวา 20 ป  2 ใน 5 ของ

ผูประกอบการเปนการสานตอธุรกิจจากครอบครัว เงินลงทุนเริ่มตน 2,000,000 ใชการเชาที่ดิน และสถานที่เพื่อลดการลงทุน 

บุคลากรเริ่มจากการใชคนในครอบครัวชวยกัน จากน้ันเม่ือมีลูกคาเพิ่มมากขึ้นจึงจางบุคลากรเขามาชวยงานในชวงน้ีบริษัทจะ

เริ่มมีปญหาใหม ๆ เขามา เชน การหยุดงานทั้งของคนในครอบครัวที่เขามาชวยงานและบุคลากรที่เขามาใหม ปญหาดาน

การเงิน การบัญชีและการจัดการสินคา  การทํางานเม่ือมีลูกคาติดตอมา ลูกคาบางทานก็มีการส่ังทําตามแบบที่ตนเองตองการ 

โดยบริษัทจะมีบุคลากรที่ใหคําแนะนําถึงการใชงานจึงทําใหตนทุนสินคาน้ันมากขึ้น 

 5.1.2 การจัดการเชิงกลยุทธ จากผลการสัมภาษณ 4 ใน 5 ของผูประกอบการผลของการสัมภาษณตอบมาใน

ทิศทางตรงกัน คือ กลยุทธผูนําทางดานตนทุนและกลยุทธการสรางความแตกตาง โดยกลยุทธผูนําทางดานตนทุนน้ันจะเปน 

กลยุทธหลักเน่ืองจากปจจุบัน ทั้งคาแรง คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภคตาง ๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยผูประกอบการและ

บุคลากรมีความคิดวา “หากยิ่งหาวิธีที่ทําใหตนทุนของสินคาต่ํามากเทาไร โอกาสที่จะไดกําไรก็มีมากขึ้น” กลยุทธการสราง

ความแตกตาง ความแตกตางจะทําใหลูกคามองเห็นจุดเดนหรือเอกลักษณของบริษัท อยางเชน สีสันของสินคา ไมวาจะเปน ตู 

เตียง หรือที่นอน ลูกคาสวนใหญน้ันตองการความทันสมัย แตกตางแบบมีสไตลอันดับแรก รองลงมาคือความแข็งแรง ดังน้ัน

บริษัทจึงมีการออกแบบสินคาใหมทุกป แตยังคงเอกลักษณของแตละบริษัทไว เชน โทนไมสีนํ้าตาล โทนไมสีขาวดํา เปนตน 

 5.1.3 แนวความคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด  

5.1.3.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ จากการสัมภาษณพบวา บริษัทใหความสําคัญกับตัวผลิตภัณฑ มีทั้งการ

พัฒนาในรูปแบบเดิมและ ออกแบบสินคาชนิดใหมทุกป เพราะวาหากสินคาดี ถูกใจลูกคา มีคุณภาพจะทําใหลูกคากลับมาซ้ือ

ซํ้าและบอกตอ เฟอรนิเจอรน้ันวัสดุในผลิตถือเปนเรื่องสําคัญ คุณภาพของไมจะส่ือถึง ความแข็งแรง สีสัน รสนิยม ราคา และ

การใชงานในลักษณะเฉพาะตาง ๆ  

5.1.3.2 กลยุทธดานราคา จากการสัมภาษณพบวา มีการควบคุมตนทุนใหต่ํา เพื่อที่จะทําใหราคาสินคาถูก

ลงโดยทางบริษัทจะส่ังซ้ือสินคา และวัสดุมาครั้งละปริมาณมาก ทั้งลดคาใชจายในการขนสงและเฟอรนิเจอรมีคาใชจายในการ

เก็บรักษาที่นอยมาก เปนสินคาที่สามารถสต็อกไวได  

  5.1.3.3 กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย จากการสัมภาษณพบวา นอกจากขายหนารานแลวลูกคาเกา

ก็สําคัญโดยทางบริษัท มีการใหคาแนะนําสําหรับลูกคาเกาที่พาลูกคาใหมเขามาซ้ือสินคายังมีการสงจดหมาย อีเมล บอกถึง

โปรโมชั่นตาง ๆ ใหกับลูกคาอีกดวย ส่ือออนไลนก็เปนอีกชองทางหน่ึงที่กําลังจะมาแรงไมตองใชตนทุนสูง ลูกคาสามารถส่ังซ้ือ

สินคาโดยไมตองเดินทางมาดูที่รานสามารถดูผานเว็บไซดของทางบริษัทและมีบริการสงฟรีถึงบาน เปนระยะทาง 50 กิโลเมตร 

ทางบริษัทจึงเขาถึงลูกคาไดงายมีชองทางในการสรางความสัมพันธที่ดีใหกับลูกคาอีกดวย 

5.1.3.4 กลยุทธดานการสงเสริมการขาย จากการสัมภาษณพบวา หากลูกคาทานใดที่ไมสะดวกจะมาดู

เฟอรนิเจอรที่หนารานได ทางบริษัทจะสงรายละเอียดสินคาพรอมกับรูปถายสินคาจริงใหกับลูกคาไดทั้งทาง อีเมล จดหมาย 

Facebook เปนตน และยังมีบริการเสนอขายสินคาถึงบานอีกดวย โดยทางบริษัทจะนําสินคาไปใหลูกคาดูถึงหนาบานและไม
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เสียคาใชจายใด ๆ นอกจากราคาสินคา สําหรับลูกคาที่ตองการผอนสินคาแลวมีการชําระเงินครบกอนกําหนดทางบริษัทจะมี

สวนลดให 10 -15% อีกดวย 

5.1.3.5 กลยุทธเก่ียวกับบุคลากร  จากการสัมภาษณพบวา ทางบริษัทจะมีการใหความสําคัญเก่ียวกับ

บุคลากรฝายขายเปนพิเศษ โดยมีการอบรมและพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยจะเนนคุณสมบัติ มนุษยสัมพันธดี มีการยิ้มแยม       

มีการแกปญหาเฉพาะหนาได สามารถส่ือสารหาความตองการที่แทจริงของลูกคาไดงาย มีวาทศิลปพูดจาโนมนาวใหลูกคามี

ความสนใจสินคาและตัดสินใจซ้ือได บางบริษัทมีการอบรมทุกเชาในชวงเวลา 7.00 – 8.00 น. เพื่อแลกเปล่ียนความคิดและ

ประสบการณที่เก่ียวกับลูกคา สินคา วิธีการของบุคลากรในแตละทานดวย  ไมแปลกที่บางบริษัทจะถูกบริษัทคูแขง ซ้ือตัว

บุคลากรที่มีคณุภาพไป 

 5.1.3.6 กลยุทธลักษณะทางกายภาพ จากการสัมภาษณพบวา ทางบริษัทไดจัดสภาพแวดลอมในการ

ทํางานที่ดี บรรยากาศรมรื่น ดูเปนธรรมชาติ มีการแยกหมวดหมูของสินคาไวอยางชัดเจน มีการจัดหนารานใหมีความทันสมัย

เพื่อที่จะสรางความนาเชื่อถือใหกันลูกคาได 

 5.1.3.7 กระบวนการทํางาน จากการสัมภาษณพบวา โดยกระบวนการจะเริ่มขึ้นตั้งแตลูกคาเขามาในเริ่ม 

บุคลากรจะพาลูกคาที่ เขาชมสินคาที่เตรียมไว สอบถามและใหคําแนะนําเพื่อที่จะหาสินคาตามที่ลูกคาตองการ เม่ือลูกคาได

สินคาตรงตามความตองการแลวทําการชําระเงิน (หรือนัดเวลาชําระเงินเปนงวด ๆ ในแตละเดือนกรณีลูกคาซ้ือผอน) จากน้ัน

ทางบริษัทจะนัด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดสง 

5.2 อุปสรรคและปญหาในการดําเนินงาน เน่ืองจาก คูแขงเปนเรื่องที่สําคัญมากทั้งคูแขงรายใหมที่เขามาในตลาด

และคูแขงเดิมนอกจากการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินคาแลว ยังมีการดึงตัวบุคลากรของรานอยางตอเน่ือง บริษัทสวนใหญน้ัน

ทํางานในระบบหางหุนสวนสามัญ ปญหาเรื่องของการเงินและการบัญชีเปนอีกหน่ึงปญหาที่สําคัญ เน่ืองจากเปนธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอมจึงละเลยในเรื่องของการตรวจบัญชี ทําใหเกิดปญหาทุจริต เน่ืองจากบุคลากรหรือหุนสวนได บางบริษัทมี

เจาของคนเดียวคนเดียวที่รูความลับและควบคุมดูแลธุรกิจเพียงคนเดียว หากเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตไป จะสงผลกระทบ

โดยตรงตอบริษัท 

 

6. สรุปผลการวิจัย 
 

วิจัยครั้งน้ี ศึกษาขอมูลทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจเฟอรนิเจอรแบบสําเร็จรูป โดยศึกษาจาก เอกสาร บทความ งานวิจัย 

และไดสรางเครื่องมือในการสัมภาษณคือ แนวคําถาม จากน้ันไดเขาสํารวจถึงสถานที่จริงจากรานเฟอรนิเจอรใน อําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม จากการสํารวจพบวาผูประกอบการจํานวน 5 ทานที่ผูวิจัยเก็บขอมูลไดผลดังน้ี เน่ืองจากผูประกอบการ

ดังกลาว มีความประสบความสําเร็จทางธุรกิจเฟอรนิเจอรแบบสําเร็จรูป โดยมียอดขายมากกวา 3,000,000 บาทตอป 

และดําเนินธุรกิจมาแลว ไมต่ํากวากวา 7 ป การเก็บขอมูลที่ผูวิจัยเลือกใชก็คือ การสัมภาษณเชิงลึกจากผูประกอบการธุรกิจ

เฟอรนิเจอรแบบสําเร็จรูปในจังหวัดนครปฐม ประวัติความเปนมาของการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบการเปนเพศชาย และเพศ

หญิงมีอายุระหวาง 30 ถึง 60 ป กอนที่จะมาประกอบอาชีพอ่ืนมากอน และเปนผูประกอบการที่สืบทอดกิจการจากครอบครัว 

และเริ่มธุรกิจมาดวยตนเองใหความเห็นวา การสืบทอดกิจการครอบครัวมีผลดี ก็คือ มีความรูถึงปญหาและระบบงานตาง ๆ 

เปนอยางดีซ่ึงงายตอการบริหารจัดการ มีฐานลูกคาเดิม เสียคาใชจายนอยลง สวนการเริ่มตนธุรกิจดวยตนเองใหความเห็นวา

ผลดี คือ สามารถเลือกที่ตั้งในการเปดบริษัทไดตรงตามความตองการของผูประกอบการตัดสินใจเร็วเพราะมีผูประกอบการเปน

เจาของคนเดียวไมตองรอคําส่ังใคร โดยมีการลงทุนครั้งแรกประมาณ 1,000,000 ถึง 3,000,000 บาท  

ในสวนของการจัดการเชิงกลยุทธ จากผลการสัมภาษณ 4 ใน 5 ของผูประกอบการตอบมาในทิศทางตรงกันคือ          

กลยุทธผูนําดานตนทุน และกลยุทธการสรางความแตกตาง โดยกลยุทธผูนําทางดานตนทุนน้ันจะเปนกลยุทธหลักเน่ืองจาก

ปจจุบัน มีคาใชจายทั้งคาแรง คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภคตาง ๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง กลยุทธการสรางความแตกตาง    
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ความแตกตางจะทําใหลูกคามองเห็นจุดเดนหรือเอกลักษณของบริษัท บริษัทจึงมีการออกแบบสินคาใหมทุกป แตยังคง

เอกลักษณของแตละบริษัทไว  

แนวความคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด มีการใชกลยุทธดานผลิตภัณฑ จากการสัมภาษณพบวาบริษัทให

ความสําคัญกับผลิตภัณฑ มีทั้งพัฒนาในรูปแบบเดิมโดยใชวัสดุที่มีคุณภาพขึ้นและออกแบบรุนใหมทุกป กลยุทธดานชอง

ทางการจัดจําหนายจะมีการสงจดหมาย อีเมล Facebook เปนตน บอกถึงโปรโมชั่นตาง ๆ ใหกับลูกคา กลยุทธเก่ียวกับ

บุคลากร จะมีการใหความสําคัญเก่ียวกับบุคลากรทางฝายขาย โดยมีการอบรมและพัฒนาอยางตอเน่ือง เนนคุณสมบัติมนุษย

สัมพันธดี มีการยิ้มแยม มีการแกปญหาตามสถานการณตาง ๆ ได บางบริษัทมีการอบรมทุกเชาในชวงเวลา 7.00 – 8.00 น. 

เพื่อแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณที่เก่ียวกับลูกคา สวนในกระบวนการทํางาน โดยกระบวนการจะเริ่มขึ้นตั้งแตลูกคา

เขามาในเริ่ม บุคลากรจะพาลูกคาเขาชมสินคาตัวอยาง สอบถาม และใหคําแนะนําเพื่อที่จะหาสินคาตามที่ลูกคาตองการ เม่ือ

ลูกคาไดสินคาตรงตามความตองการแลวทําการชําระเงินจากน้ันทางบริษัทจะนัด วัน และเวลา สถานที่ในการจัดสง 

ปญหาในการดําเนินงาน เน่ืองจาก คูแขงเปนเรื่องที่สําคัญมาก ทั้งคูแขงรายใหม และคูแขงรายเดิมที่มีการจัด

โปรโมชั่นลดราคาสินคาแลว ยังมีการดึงตัวบุคลากรของรานอยางตอเน่ือง  บริษัทสวนใหญน้ันทํางานในระบบหางหุนสวน

สามัญ ปญหาเรื่องของการเงินและการบัญชีเปนอีกหน่ึงปญหาที่สําคัญ เน่ืองจากเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงไมไดให

ความสําคัญในเรื่องของการตรวจบัญชี ทําใหเกิดปญหาทุจริตจากบุคลากรหรือหุนสวนได บางบริษัทมีการดําเนินงานใน

รูปแบบเจาของคนเดียว ดังน้ันผูประกอบการจะรูความลับและควบคุมดูแลธุรกิจเพียงคนเดียว หากเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตไป 

จะสงผลกระทบโดยตรงตอบริษัท 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบวา จากผลการสัมภาษณเชิงลึก 4 ใน 5 ของผูประกอบการตอบมาในทิศทางตรงกัน

คือ กลยุทธผูนําทางดานตนทุนและกลยุทธการสรางความแตกตางซ่ึงจะทําใหสินคามีเอกลักษณแตกตางจากบริษัทอ่ืน ๆ ซ่ึงมี

ความสอดคลองกับผลการศึกษาในงานวิจัยของ ภูเบตร ภัครดีวุฒิและศรีสุนันท ประเสริฐสังข (2558) กลยุทธการสรางความ

แตกตางของธุรกิจกาแฟดอยชาง ในจังหวัดรอยเอ็ด ที่กลาววา กลยุทธการสรางความแตกตางของธุรกิจรานกาแฟสดดอยชาง

ในจังหวัดรอยเอ็ดมีความคิดเห็นวาสงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภค ดานแนวความคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 

ไดสอดคลองกับแนวคิดของวิทวัส รุงเรืองผล (2552) ที่กลาววา แนวความคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด คือ 

กระบวนการทางดานการส่ือสารการตลาดระหวางผูซ้ือ ผูขาย และผูที่เก่ียวของในกระบวนการซ้ือ เพื่อใหขอมูล ชักจูงใจ หรือ

ตอกย้ําเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑและตรายี่หอ รวมทั้งเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ ความรูสึก และ

พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 

7.1 ขอเสนอแนะ 

 7.1.1 บางบริษัท ผูประกอบการมีอํานาจการตัดสินใจเพียงคนเดียว สงผลใหการทํางานใหเวลานานขึ้นเพราะ

ตองรอการตัดสินใจของผูประกอบการ อีกทั้งการตัดสินใจเพียงคนเดียวอาจจะทําใหเกิดความผิดพลาดไดงาย ดังน้ัน

ผูประกอบการควรมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 7.1.2 ปญหาเงินทุนหมุนเวียนในระยะส้ันและการจัดการเก่ียวกับการสตอกสินคา เน่ืองจากเปนธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอม เงินทุนมีจํากัดควรมีการจัดการเก่ียวกับสภาพคลองของการเงินระยะส้ัน 

 7.1.3 การทําขอตกลงในการทํางานบุคลากรในครอบครัว เน่ืองจากบุคลากรในครอบครัวบางคน นึกจะหยุด

งานวันไหนก็หยุด เพราะคิดวาเปนธุรกิจของครอบครัว ควรมีการทําขอตกลงในการทํางานเพื่อลดปญหาขัดแยงภายในอีกดวย 
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7.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

  7.2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัยอ่ืน ๆ ที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือเฟอรนิเจอรของผูบริโภค ใน

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เชน ปจจัยทางดานจิตวิทยา ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสินคา เปนตน เพื่อที่จะนําผลที่

ไดมาวิเคราะหถึงความตองการของผูบริโภค 

  7.2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับรูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรูป

ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อศึกษาความแตกตางของรูปแบบและกล

ยุทธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอรในแตละจังหวัดวาเปนอยางไร  
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคอยูสองประการไดแก 1) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันในองคกรแตกตางกันตามคุณลักษณะ

สวนบุคคล และ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานองคกรแหงความสุขที่มีผลตอความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัย

รามคําแหง กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม 

โดยการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ จากน้ันใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย และกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีดัชนีองคกรแหงความสุขโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และ

ความผูกพันในองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก ดานคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ มีความผูกพันในองคกรแตกตางกัน สวน

ปจจัยขององคกรแหงความสุข ไดแก การมีนํ้าใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ และคาตอบแทนที่เพียงพอ มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกร

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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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 องคกรตองเรียนรูความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม โดยการ

สรางความไดเปรียบน้ันตองอาศัย “มนุษย” เปนหน่ึงในกลไกที่สําคัญสําหรับปจจัยการทํางานในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ทั้งวงการภาค ธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือ แมแตในสถาบันอุดมศึกษาเอง ซ่ึงเกิดปญหาที่ตองประสบพบเจอกัน

ตลอดทุกยุคทุกสมัย น่ันคือการปฏิบัติงานของบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงเปน

องคกรหน่ึง ที่มีหนาที่ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพที่พรอมจะออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติ โดยกอนจะเปนบัณฑิตได

สถาบันอุดมศึกษาแหงน้ันจึงมีหนาที่ในการใหบริการดานวิชาการถายทอดวิชาความรูเพื่อใหบัณฑิตกาวออกไปอยางมีคุณภาพ 

สําหรับการปฏิบัติงานในองคกรขนาดใหญ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สวนราชการในสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีจุดหมายใหเปนสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา กลาวคือ มหาวิทยาลัย

รามคําแหงเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถมาศึกษาโดยไมจํากัดจํานวน ไมมีการสอบการแขงขันคัดเลือกเพื่อเขาสูมหาวิทยาลัย 

มีการจัดการเรียนการสอน แตไมบังคับการเขาชั้นเรียน มีสิทธ์ิในการสอบไลไดทั้งผูที่เขาชั้นเรียนหรือไมก็ตาม ผลิตบัณฑิตที่มี

ความรูคูคุณธรรมออกไปรับใชสังคมและประเทศชาต ิโดยมีปรัชญาใหความเสมอภาคทางการศึกษาแกปวงชนชาวไทย ดังน้ัน

การรองรับการใหบริการแกนักศึกษา นอกจากในเวลาราชการแลว ทางมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดจัดบุคลากรเพื่อรองรับการ

ใหบริการ จัดการเรียนการสอน และใหคําปรึกษาแกนักศึกษา นอกเวลาราชการอีกดวย สําหรับการใหบริการไดนั ้นจะตอง

อาศัยและตองรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกรเพื่อการใหบริการไดอยางตอเน่ือง ซ่ึงปจจัยหน่ึงในการรักษาบุคลากรใหอยูคูกับ

มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดน้ัน น่ันคือความผูกพันในองคกร หากการศึกษาเพื่อทราบถึงปจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอความ

ผูกพันในองคกรจะกอประโยชนในการบริหารหากสามารถตอบสนองความตองการของพวกเขาไดบุคลากรน้ันก็พรอมที่จะ

ทํางานอยางดีที่สุดใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง ตั้งใจในการทํางานใหกับองคกร เปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน

เปนที่ยอมรับบรรลุเปาหมาย  มีความพึงพอใจในงาน บุคลากรน้ันจะเกิดความยึดม่ัน รูสึกถึงความม่ันคง ผูกพันตอองคกร โดย

ที่ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกรส่ิงหน่ึงน่ันคือ องคกรแหงความสุข  

Happy Workplace หรือ องคกรแหงความสุข จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (2556, หนา 

11-14) ไดมีแนวคิดการจัดสมดุลชีวิตผานความสุขดวย ความสุขแปดประการซ่ึงเกิดขึ้นเพื่อมุงหมายการสรางบุคลากรใน

องคกรใหมีความสุข หากคนหรือบุคลากรน้ัน ทํางานดวยความความสุข การทํางานจะมีประสิทธิภาพ มีความรูสึกวาตนเอง

เปนทรัพยากรที่มีคุณคาและมีความสําคัญตอองคกรมากขึ้น มีความสัมพันธที่ดีระหวางผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา สงผลตอความ

พึงพอใจในงาน มีความรูในการพัฒนาในงานหรือพัฒนาในคุณภาพชีวิต เปนตัวอยางที่ดีในองคกร และนําไปเผยแพรใน

คุณภาพชีวิตใหแกในครอบครัวและชุมชน เม่ือสภาพการทํางานดีขึ้น ปญหาดานการขาดงาน การเขางานชา การลาปวย การ

ลากิจ ที่จะสงผลถึงการลาออกที่กอใหเกิดคาใชจายในการสรรหาและการฝกอบรมใหกับบุคลากรใหม สงเสริมภาพลักษณของ

องคกรและทําใหบุคลากรมีความรัก ความผูกพันในองคกรมากขึ้น มีความภูมิใจของบุคลากรที่ไดทํางานใหองคกรแหงน้ี 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอจํากัดในการวิจัยใชเฉพาะมหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) เทาน้ัน เน่ืองจาก

ไมสามารถอางอิงไปยังบุคลากรสวนอ่ืน ๆ ได 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจในการศึกษาอิทธิพลขององคกรแหงความสุขที่สงผลตอความผูกพันใน

องคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดจะเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเปนแนวทางให

ผูบริหารนําไปปรับปรุงการทํางาน และเสริมสรางความสุขใหสมดุลควบคูกันในที่ทํางานหรือในองคกร อันจะสงผลใหบุคลากร

ปฏิบัติงานอยางมีความสุขมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน และกอใหเกิดความผูกพันในองคกร  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางกันตามคุณลักษณะสวน

บุคคล 
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2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานองคกรแหงความสุขที่มีผลตอความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

สมมติฐาน 

1. ความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางไปตามคุณลักษณะสวนบุคคล 

2. ปจจัยดานองคกรแหงความสุขมีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับองคกรแหงความสุขของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (2556) คือ

แนวคิดการจัดการชีวิตของบุคลากรหรือความสุขของมนุษยในยุคสามโลกซ่ึงไดแก โลกสวนตัว โลกครอบครัว และโลกสังคม

ของบุคลากรหรือของมนุษย ใหมีการจัดการชีวิตที่เกิดความสมดุลขึ้นมา การมีสุขภาพที่ดีสามารถดูแลตัวเอง มีการเรียนรู 

คุณธรรม กตัญู การเรียนรูสูการเปนมืออาชีพในสายงานของตัวเอง รักและครอบครัว รักและดูแลองคกร รักและดูแลสังคม 

น่ันคือบุคลากรที่มีความสามารถในการบรหิารสมดุลแหความสุขได ซ่ึงความสุขโดยการจัดสมดุลได มี 8 ประการ ดังน้ี  

1.  การมีสุขภาพที่ดี (happy body) การมีสุขภาพที่ด ีแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ คือการรูจักตัวเอง รูจักชีวิต รูจัก

การกิน รูจักการนอน การคิดบวก และชีวิตมีสุข  

2.  การมีนํ้าใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  (happy heart) การมีนํ้าใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ซ่ึงเปนส่ิงที่สงผลใหมนุษยอยูดวยกันกับ

คนอ่ืนได การนึกถึงนํ้าใจที่เอ้ืออาทรที่มีตอกัน มีนํ้าใจคิดถึงผูอ่ืน ตองรูบทบาทของผูบังคับบัญชา หรือผูใตบังคับบัญชาของเรา  

3.  การมีสังคมที่มีความสุข (happy society) การมีสังคมขององคกรและสังคมที่ดี มนุษยทุกคนตองมีความรัก 

ความสามัคคี การเอ้ือเฟอตอสังคมที่ตัวเองทํางาน ที่พักอาศัย ตอสังคม  

4.  การรูจักผอนคลาย (happy relax) การรูจักผอนคลายส่ิงที่เขาที่สงผลตอการดําเนินชีวิตของตัวเอง ในส่ิงตาง ๆ 

ซ่ึงปจจัยดานจากการทํางาน จากสวนตัว จากบุคคลรอบขาง ที่จะสงผลตอความเครียด  

5.  การพัฒนาความรู (happy brain) การพัฒนาความรู ส่ิงหน่ึงของการเอาตัวรอดชีวิตในโลกของยุคปจจุบันปนส่ิง

หน่ึงคือการศึกษาหาความรู และหม่ันพัฒนาตัวเองตลอดเวลา  

6.  การมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหน่ียวมีคุณธรรมประจําใจ (happy soul) การมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ  

มีความศรัทธา และการนําศีลธรรมของศาสนามาดําเนินชีวิต มีความส่ือสัตย ใหมีความเอ้ืออาทรชวยเหลือเก้ือกูลกันและกัน  

7.  คาตอบแทนที่เพียงพอ (happy money) คาตอบแทนที่เพียงพอ หากสามารถจัดการรายรับรายจายของตัวเองได 

คือการใชเงินเปน รูจักใชใหพอดี มีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง รูจักเก็บ ออมเงิน รูจักการใชหน้ี  

8.  การมีครอบครัวที่ดี (happy family) การมีครอบครัวที่ดี คือสวนหน่ึงของกําลังใจที่ดีในการทํางาน เม่ือมี

ครอบครัวที่อบอุน ม่ันคง และใหความสําคัญกับครอบครัวของตัวเอง จะเปรียบเสมือนมีภูมิคุมกัน สามารถสรางกําลังใจนําไป

เผชิญกับอุปสรรคที่เขามาในชีวิตได ทําใหเรามุงม่ันกาวสูชีวิตที่ด ี

สําหรับแนวคิดเก่ียวกับความผูกพันในองคกรผูวิจัยแนวคิดของ Mowday et al. (1982) ซ่ึงไดแบงองคประกอบดาน

ความผูกพันออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 

1.  ความเชื่อม่ันที่จะยอมรับในเปาหมายองคกร ความรูสึกบุคคลที่มีความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกันกับองคกร ซึ่งจะมี

คานิยมที่เขากับองคกรหรือมีความกลมกลืนกับสมาชิกองคกรคนอ่ืน ๆ  

2.  ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบตัิงานใหองคกร ซ่ึงบุคลากรจะอุทิศทั้งกําลังกายและกําลังใจเพื่อ

ปฏิบัติงานใหกับองคกรอยางเต็มที่ มีความเต็มใจและมุงเนนที่จะปฏิบัติงานเพื่อที่จะบรรลุเปาหมายขององคกร 

3.  ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะดํารงความเปนสมาชิกขององคกรตอไป บุคคลจะไมโยกยายหรือเปล่ียนแปลงที่

ทํางานหรือลาออกจากองคกร เหตุเพราะตัวบุคลากรรูสึกถึงการเปนสวนหน่ึงขององคกรมีความรูสึกม่ันคงที่จะอยูกับองคกรน้ัน 
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จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเก่ียวกับองคกรแหงความสุขของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (2556) และแนวคิดเก่ียวกับความผูกพันในองคกรของ Mowday et al. (1982) จากการทบทวนวรรณกรรม มาสราง

เปนกรอบแนวคิดไดดังน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ 

(INDEPENDENT VARIABLES) 

 

ตัวแปรตาม 

(DEPENDENT VARIABLES) 

 

คุณลักษณะสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพสมรส 

- ระดับการศึกษา 

- สถานภาพบุคลากร 

- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

ความผูกพันในองคกรของบุคลากร  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ความเชื่อม่ันและยอมรับในเปาหมายองคกร 

- ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการ

ปฏิบัติงานใหองคกร 

- ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะดํารงความ

เปนสมาชิกขององคกรตอไป 

 

 

 

องคกรแหงความสุข 

- การมีสุขภาพที่ด ี 

- การมีนํ้าใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 

- การมีสังคมที่มีความสุข  

- การรูจักผอนคลาย 

- การพัฒนาความรู  

- การมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหน่ียวมี

คุณธรรมประจําใจ  

- คาตอบแทนที่เพียงพอ 

- การมีครอบครัวที่ดี 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ บุคลากรฝายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย-

รามคําแหง (หัวหมาก) จํานวน 2,649 คน ผูวิจัยหาขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรของ Yamane (1973) โดยตั้งระดับความ

เชื่อม่ันที่ 95 % ได 348 คน และไดเพิ่มขนาดตัวอยางอีก 52 คน ซ่ึงกลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งส้ิน 400 คน วิธีการสุมตัวอยาง 

ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยการแบงประชากรที่จะศึกษาเปนกลุม ซ่ึง

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 

รวมทั้งส้ิน 2,649 400 

ที่มา. จาก จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง สายสนับสนุน, โดย กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2559, กรุงเทพมหานคร: ผูแตง. 

 

จากน้ันใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยการจับฉลากตามรายชื่อบุคลากรแบบไมแทนที่ 

เพื่อสุมตัวอยางจากบุคลากรในแตละกลุมสถานภาพบุคลากรตามขนาดกลุมตัวอยาง 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีใชแบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงเปนแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

ในครั้งน้ี โดยไดนําแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของของแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชวิธีการประมวลผล คือ คารอยละ  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการเปนองคกรแหงความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 การเลือกคําตอบจะใชลักษณะมาตราสวนประเมินคา (rating scale)  

5 ระดับ ใชวิธีการประมวลผล คือ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาที (Independent 

t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) การตรวจสอบตัวแปรอิสระที่มีคาความสัมพันธกันสูง 

ที่จะสงผลดานการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multicollinearity) และการวิเคราะหคาถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได (Stepwise 

Multiple Regression) 

 

4. ผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยเรื่อง อิทธิพลขององคกรแหงความสุขที่สงผลตอความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัย

รามคําแหง จํานวน 400 คน ผูวิจัยสรุปผลดังน้ี 

4.1 ขอมูลดานคุณลักษณะสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม 
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 
ผลการวิเคราะหองคกรแหงความสุขของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 

3.31 และ SD. = .768) สําหรับรายดานในสามลําดับแรกไดแก การมีนํ้าใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ (Mean = 3.65 และ SD. = .847) 
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การมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหน่ียว มีคุณธรรมประจําใจ (Mean = 3.41 และ SD. = .901) และการพัฒนาความรู (Mean = 

3.37 และ SD. = .858) ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความคิดเห็นขององคกรแหงความสุขจําแนกเปนรายดาน 

องคกรแหงความสุข Mean SD. 
ระดับความ

คิดเหน็ 

1. การมีสุขภาพที่ด ี 3.30 1.039 ปานกลาง 

2. การมีนํ้าใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 3.65 .847 มาก 

3. การมีสังคมที่มีความสุข 3.31 .945 ปานกลาง 

4. การรูจักผอนคลาย 3.21 .976 ปานกลาง 

5. การพัฒนาความรู 3.37 .858 ปานกลาง 

6. การมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหน่ียว 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 ความเชื่อม่ันและยอมรับในเปาหมายขององคกร (Mean = 3.79 

และ SD. = .798) ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานใหองคกร (Mean = 4.16 และ SD. = .672) และ

ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะดํารงความเปนสมาชิกขององคกรตอไป (Mean = 4.10 และ SD. = .861) ตามลําดับ ดัง

ตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความคิดเห็นขององคกรแหงความสุขจําแนกเปนรายดาน 

องคกรแหงความสุข Mean SD. ระดับความคิดเหน็ 

1. ความเชื่อม่ันและยอมรับในเปาหมายขององคกร 3.79 .798 มาก 

2. ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานใหองคกร 4.16 .672 มาก 

3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะดํารงความเปนสมาชิกของ

องคกรตอไป 

4.10 .861 มาก 

รวม 4.02 .652 มาก 

 

4.4 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคุณลักษณะสวนบุคคลกับความผูกพันในองคกร 
ผลการวิเคราะหความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางไปตามคุณลักษณะสวนบุคคล 

พบวา คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ มีความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางกัน ในระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สถานภาพบุคลากร และ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 4  

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคุณลักษณะสวนบุคคลกับความผูกพันในองคกร 

ความผูกพันในองคกร 

คุณลักษณะสวนบุคคล 

เพศ อาย ุ
สถานภาพ

สมรส 

ระดับ

การศึกษา 

สถานภาพ

บุคลากร 

ระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน 

t Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

1. ความเชือ่มั่นและยอมรับในเปาหมายขององคกร 0.11 0.92 0.82 0.51 1.55 0.21 0.31 0.74 6.32 0.00* 0.87 0.50 

2. ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการ

ปฏิบัติงานใหองคกร 
1.20 0.23 4.07 0.00* 0.28 0.76 0.60 0.55 1.49 0.22 2.38 0.04* 

3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะดํารงความ

เปนสมาชิกขององคกรตอไป 

1.48 0.14 5.53 0.00* 1.28 0.28 0.67 0.51 1.41 0.24 2.03 0.07 

โดยภาพรวม 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 
การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูลดวยการใชวิธีวิเคราะหตวัแปรอิสระที่มีคาความสัมพันธกันสูงที่จะสงผลใหเกิด

ปญหาดานภาวะเสนตรงรวมเชิงพหุ (Multicollinearity) ซ่ึงวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย (2557) ไดกลาวถึงการตรวจสอบดวยการหา

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ โดยกําหนดคาสหสัมพันธไวไมเกิน 0.80 พบวา ตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธคูใดมีความสัมพันธเกิน 

0.80 ดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคุณลักษณะสวนบุคคลกับความผูกพันในองคกร 

 

กา
รม

สีุข
ภา

พท
ี่ด ี

กา
รม

ีน้ํา
ใจ

เอื้
อเ

ฟอ
เผ

ื่อแ
ผ 

กา
รม

ีสัง
คม

ที่ม
ี

คว
าม

สุข
 

กา
รรู

จัก
ผอ

นค
ลา

ย 

กา
รพั

ฒ
นา

คว
าม

รู 

กา
รม

ศีา
สน

าเ
ปน

เค
รื่อ

งย
ึดเ

หน
ี่ยว

 

คา
ตอ

บแ
ทน

ที่

เพี
ยง

พอ
 

กา
รม

ีคร
อบ

ครั
วท

ี่ด ี

การมีสุขภาพที่ด ี 1.00 0.61 0.63 0.59 0.57 0.58 0.53 0.54 

การมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ  1.00 0.64 0.64 0.75 0.64 0.59 0.62 

การมีสังคมที่มีความสุข   1.00 0.72 0.70 0.61 0.65 0.64 

การรูจักผอนคลาย    1.00 0.68 0.63 0.61 0.57 

การพัฒนาความรู     1.00 0.66 0.69 0.64 

การมีศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยว       1.00 0.72 0.66 

คาตอบแทนที่เพียงพอ       1.00 0.74 

การมีครอบครัวที่ด ี        1.00 

 

4.6 ผลการวิเคราะหปจจัยดานองคกรแหงความสุขที่มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกร 
ผลการวิเคราะหปจจัยดานองคกรแหงความสุขที่มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกร พบวา ปจจัยดานองคกรแหง

ความสุขที่มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกรโดยภาพรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแก การมีนํ้าใจ เอ้ือเฟอเผ่ือแผ 

และคาตอบแทนที่เพียงพอ สามารถทํานายไดรอยละ 29.0 ดังตารางที่ 6  
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหปจจัยดานองคกรแหงความสุขที่มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกร 

ตัวแปรพยากรณ 

 

b SE.  β t Sig. 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

การมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ (X2)  0.32 0.04 0.42 7.99 0.00 0.65 1.53 

คาตอบแทนที่เพียงพอ (X7)  0.12 0.04 0.17 3.29 0.01 0.65 1.53 

(Constant)  2.49 0.12  20.188 0.00 (R2 = 0.29) 

 

5. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง อิทธิพลขององคกรแหงความสุขที่สงผลตอความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางตามคุณลักษณะสวนบุคคล 

และ  เพื่อศึกษาอิทธิพลของความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางกันตามปจจัยองคกรแหง

ความสุข ประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

สมมติฐานขอที่ 1 ความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางไปตามคุณลักษณะสวนบุคคล 

ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีอายุตางกันมีความผูกพันในองคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากร

ที่มีอายอุาวุโสมากกวา การใสใจจากการไดรับการประเมินการทํางาน ที่แตกตางกันกับบุคลากรที่อายุนอยกวา ทั้งน้ีรวมไปถึง

ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานโดยเทียบระหวางบุคลากรที่เริ่มปฏิบัติงานต่ํากวา 1 ป และ21ป ขึ้นไป

เทียบกับ บุคลากรที่ทํางานตั้งแต 1 ป ถึง 20 ป แสดงถึงการใสใจการทํางาน ความตั้งใจ และจุดมุงหมายของงานใหประสบ

ความสําเร็จเพื่อองคกร ที่มีความแตกตางกัน ในขณะที่บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา ตางกันมีความผูกพันในองคกรไมแตกตางกันน้ัน  แสดงถึงการปฏิบัติตนของผูบริหารตอบุคลากรมหาวิทยาลัย

รามคําแหง ไมมีการจํากัดในเรื่องของเพศ ตอการแตงตั้ง การประเมินในการเล่ือนขั้น ซ่ึงไดรับการปฏิบัติตอตัวบุคลากรทั้งเพศ

ชายและเพศหญิง ทั้งสถานภาพสมรส และระดับการศึกษา เทาเทียมกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ พลชัย หอมสุวรรณ 

(2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษาลักษณะสวนบุคคลและปจจัยจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 

ไทยมุย เทรดดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด พบวา พนักงานที่มีเพศ  สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา ตางกัน มีความผูกพันตอ

องคกรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานองคกรแหงความสุขมีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัย

รามคําแหง ผลการวิจัยพบวา การเปนองคกรแหงความสุข มีความสัมพันธกันในปจจัยเชิงอิทธิพลตอความผูกพันในองคกร 

หมายถึง บุคลากรมีความผูกพันในองคกร หากไดรับความสุขจากการทํางานหรือในสถานที่การทํางานซ่ึงจะตองควบคูไปกับ

การจัดการสุขภาวะใหกับบุคลากร และเม่ือบุคลากรน้ันมีสุขภาวะองคกรแหงความสุข บุคลากรจะทํางานไดอยางมีความสุข มี

กําลังใจในการทํางาน และจะตอบสนองเปาหมายขององคกรใหเกิดความสําเร็จ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ พสชนัน นิรมิต

ไชยนนท (2555) ไดเสนอแนวคิดไววา องคกรไมเพียงแตตองการเปาหมายของงานสําเร็จ แตจะตองควบคูไปกับการจัดการ

ดานสุขภาวะ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมควบคูกับการทํางาน เพื่อคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีของบุคลากรอีกดวย เชน การจัด

กิจกรรมจัดเวทีการสนทนาอยางสมํ่าเสมอเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูชวยใหเกิดการทํางานเปนทีม การสรางกิจกรรมการปลด

หน้ีสินเปนการแกไขปญหาใหบุคลากรทําใหกลับมาทํางานมีความสุขมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ ประเวศ วะสี (2553) 

ไดเสนอแนวคิดไววา ในการสรางความสุข หากเราสามารถหาเทคนิคในการทํางานใหเกิดความสุขเม่ือเราทํางานทุกวันดวย

ความสุข เม่ือความสุขเกิดขึ้นทุกวันจากการมีฉันทะในงาน ซ่ึงเกิดจาก ความรักและความผูกพันในงาน หากมีการเรียนรู การ

เรียนรูตลอดเวลาเปนส่ิงสําคัญอยางหน่ึง เพราะหากเรามีการเรียนรู และบรรยากาศเรียนรูมีความสุขก็จะเกิดความสุขจากการ

เรียนรู สอดคลองกับผลการวิจัยของ กัญยาภักษณ พระนะพันธ (2556) ศึกษาเรื่อง การเปนองคกรแหงความสุขกับการจัดการ
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ความรู และการมีสวนรวมที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบวา ตัว

แปรการเปนองคกรแหงความสุข ดานการมีสุขภาพที่ดี (happy body) ดานการมีสังคมที่มีความสุข (happy society) ดาน

การพัฒนาความรู (happy brain) และดานคาตอบแทนที่เพียงพอ (happy money) มีอิทธิพลในทางบวกตอการเปนองคการ

แหงการเรียนรู แตไมสอดคลองในดานการมีนํ้าใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ (happy heart) 

 เม่ือผลการทดสอบของสมมติฐานที่พบวา ปจจัยดานองคกรแหงความสุขที่มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกรโดย

ภาพรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแก การมีนํ้าใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ และคาตอบแทนที่เพียงพอ ซ่ึงปจจัยทั้งสองคือ

องคประกอบของความสุข เม่ือความสุขที่ไดจากการมีนํ้าใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีนํ้าใจคิดถึงผูอ่ืน นึกถึงใจเขาใจเรา ผูบังคับบัญชา 

ผูบริหารนึกถึงความเปนอยูของบุคลากร เปดโอกาสใหรวมแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการตัดสินใจในโอกาสตาง ๆ ไดรวม

ในการพัฒนางาน สอดคลองในแนวคิดของ The Institute for Employment Studies IES (2004) ซ่ึงไดพบวาปจจัยสําคัญที่

ทําใหเกิดความผูกพันของพนักงานเกิดจากการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ ไดมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น มีโอกาสใน

การพัฒนาในงาน และองคกรใหความสนใจกับความเปนอยูของพนักงาน 

ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

 จากผลการวิจัยที่ไดในครั้งน้ี มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชประโยชนเปนแนวทางใหกับผูบริหารดังน้ี 

1. ผูบริหารควรใหความสําคัญในดานปจจัยขององคกรแหงความสุขของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อ

เปนการสรางความผูกพันกับบุคลากรใหสูงขึ้น 

2. ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญกับการสรางนโยบายหรือวัฒนธรรมใหเกิดมีการสวนรวมดวยกันในทุกระดับ 

โดยมีสวนรวมในดานการรวมกันปฏิบัติและการควบคุมและติดตาม 

3. การสรางและการพัฒนากิจกรรมในดานการเปนองคกรแหงความสุข ควรมุงเนนปจจัยองคกรแหงความสุขที่

สงผลตอความผูกพันในองคกรและดึงบุคลากรใหเกิดการสวนรวมกันเพื่อกําหนดการสรางและการพัฒนากิจกรรม  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาในกลุมเฉพาะ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) จึงควรศึกษากลุม

วิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ วามีความแตกตางจากการศึกษาเฉพาะ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) อยางไร 

2. การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative study) ซ่ึงขอมูลที่ไดอาจจะไมลึกเพียงพอ 

จึงควรมีการศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative study) เขารวมเพื่อเปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) 

3. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่องคกรแหงความสุขมีความสัมพันธในดานการปฏิบัติงาน เชน ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน การสรางองคกรแหงการเรียนรู เพื่อนําไปสูแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ มากขึ้น 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน คณะบริหาร 

ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จํานวน 14 คน โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีวิทยาแบบ

ปรากฏการณวิทยา โดยเก็บขอมูลดวยวิธีการสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวมและการวิเคราะห

เอกสาร ผลการวิจัยพบวา พนักงานสายสนับสนุนที่อาศัยอยูในตางอําเภอมีลักษณะครอบครัวแบบขยาย ในขณะที่อาศัยอยูในเมือง

มีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว ความสัมพันธทางสังคมทั้งในชุมชนและที่ทํางานเปนไปอยางเก้ือกูลชวยเหลือซึ่งกันและกันแบบ

ญาติพี่นอง รายไดที่ไดรับเพียงพอใชจายระหวางเดือน จึงทําใหไมมีเงินออม พนักงานสายสนับสนุนเปนอาชีพที่สุจริตและมีเกียรติ 

จําเปนตองเปนคนที่มีใจรักในงาน มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และพัฒนาการทํางานของตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้        

ยังมองวาเปนอาชีพที่มีความม่ันคงกวาเอกชน เพราะไดรับรายไดที่แนนอนและมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน นอกจากน้ี

พนักงานสายสนับสนุนที่เปนลูกจางชั่วคราวมีความตองการไดรับการบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเน่ืองจากไดรับ

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 โดยมีนครราชสีมาเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ แบงเปน 4 คณะวิชา 

ไดแก คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร และ คณะ

ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เปดทําการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  )ปวส  (.ปริญญาตรี และ

ปริญญาโท ทั้งน้ีการจัดการเรียนการสอนภายในคณะบริหารธุรกิจ 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 มีทั้งส้ิน 26 คน (คณะบริหารธุรกิจ, 2558) ซ่ึงพนักงานแตละคนมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนที่

แตกตางกันไปตามงานที่ตนเองสังกัดตามแผนกงาน  

 ในขณะที่ปงบประมาณที่ผานมา พบวามีพนักงานสายสนับสนุนลาออกจากงานจํานวน 3 คน สงผลใหการทํางาน

บางหนาที่เกิดการชะงักและสงผลใหภาระงานตองตกอยูกับพนักงานที่ทํางานอยูในปจจุบัน ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

รูปแบบการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตในการทํางานวามี

ดานใดบางที่สงผลกระทบตอการทํางาน ความพูกพันตอองคการ และการลาออกจากงาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานใหดียิ่งขึ้น และสงผลตอการทํางานสายสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อศึกษาลักษณะวิถีชีวิตของพนักงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นครราชสีมา 

 2.2 เพื่อศึกษาลักษณะคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเรื่องวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต 

          3.1.1 ความหมายของวิถีชีวิต พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน (2554) ไดใหความหมายของคําวาวิถี

ชีวิต หมายถึง ทางดําเนินชีวิต ในขณะที่องคการอนามัยโลก (WHO, 1986) ไดใหความหมายของคําวา วิถีการดําเนินชีวิตวา 

แบบแผนของการแสดงพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงเปนไปตามสภาพสังคมเศรษฐกิจ และความสามารถในการเลือกแสดง

พฤติกรรมน้ัน เชนเดียวกับ Kulbok, Earls, and Mongomery (1988) กลาววาวิถีชีวิต หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกถึง

พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ซ่ึงบุคคลน้ันไดเลือกแลว โดยที่มีผลกระทบตอสุขภาพรางกายของคนน้ัน ในดานดีหรือไมดีก็ได  

         3.1.2 องคประกอบของวิถีชีวิต ผูวิจัยเลือกใชแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเก่ียวกับ ลักษณะวิถีชีวิตของ

พนักงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยพัฒนาจากแบบสัมภาษณ

โครงการวิจัย “คุณภาพชีวิตของคนไทย” (สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร , 2555) ประกอบดวย ดาน
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สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ดานการรับรูขาวสาร ดานภาระหน้ีสิน ดานการเดินทาง ดานการใชเวลาวางและกิจกรรมสําหรับการ

พักผอน ดานรายไดและคาใชจาย ดานความวิตกกังวล และงานวิจัยของธงชัย ทองมา และพิทักษ ศิริวงศ (2557) 

 3.2 แนวคิดเกี่ยวกับคณุภาพชีวิตในการทํางาน 

          3.2.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกที่ไดมี

ความสุขที่ไดทํางานรวมกันใหบรรลุตามเปาหมายของสมาชิกในองคการ ตลอดจนตัดสินใจในการแกไขปญหา รวมกันปรับปรุง

การทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคํานึงถึงบรรยากาศในการทํางาน กระบวนการในการทํางาน และการติดตอสื่อสาร

ระหวางกันของสมาชิกในองคการ ทั้งน้ีคุณภาพชีวิตในการทํางานของแตละคนมีความแตกตางกันไปตามความตองการ (Casio, 

1992) ในขณะที่ Skrovan (1993) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานวา เปนกระบวนการทํางานที่ใหสมาชิก

ภายในองคการทุกคนไดมีสวนรวมในการปรับปรุงกระบวนการในการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน และวิธีการทําเพิ่ม

ผลผลิต โดยมีเปาหมายสําคัญ 2 ประการ คือ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และ 2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานใหดีขึ้น นอกจากน้ีคุณภาพชีวิตในการทํางานยังหมายถึงความรูสึกที่เก่ียวของกับการทํางานของพนักงานภายในองคการ 

โดยเกิดจากประสบการณในการทํางาน ซ่ึงเก่ียวของกับ ความม่ันคงในการทํางน ความปลอดภัยในการทํางาน ความเทาเทียม

กันและความภาคภูมิใจ ซ่ึงหากพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 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 

ผลิตภาพในการทํางานที่เพิ่มขึ้นซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Mondy and Noe (1996) 

           3.2.3 องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน  Walton (1973) ไดศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตใน

การทํางาน โดยแบงองคประกอบของ คุณภาพชีวิตในการทํางานออกเปน 8 ดานไดแก การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและ

ยุติธรรม สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ความม่ันคงและความกาวหนาในการทํางาน โอกาสใน

การพัฒนาความสามารถของตนเอง การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยในองคการ  ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต

สวนตัว และลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม ในขณะเดียวกัน Umstot (1984) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับมิติของคุณภาพ

ชีวิตในการทํางาน ไดแก ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม โอกาสในการใชความสามารถและความกาวหนา ความเปน

อันหน่ึงอันเดียวกันในสถานที่ทํางาน ระบอบธรรมนูญในองคการ การทํางานและชีวิตสวนตัว ซ่ึงองคประกอบดังกลาวมีความ

คลายคลึงกับแนวคิดของ Walton นอกจากน้ี Newton and Davis (1997) กลาววาองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน ไดแก มีการติดตอส่ือสารที่ดี มีระบบผลตอบแทนที่เปนธรรม ความม่ันคงในงานและความพึงพอใจในการพัฒนาอาชีพ 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีหนาที่รับผิดชอบในงานมากขึ้น มีการพัฒนาทักษะในการทํางาน และมีสัมพันธภาพในการ

ทํางานที่ด ี

  จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ผูวิจัยเรื่องใชแนวคิดองคประกอบของคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานของ Walton (1973)  และงานวิจัยของวิโรจน เจษฎาลักษณ ชนัญชิดา เจริญวัฒ และหทัยชนก เตสยานนท 

(2558) เพื่อประยุกตใชในการสรางแบบสอบถามก่ึงโครงสราง เพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเก่ียวกับลักษณะคุณภาพชีวิต

ในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดย

ประกอบดวย ดานการใหความหมายในอาชีพ ดานทัศนคติตออาชีพ ดานตารางการทํางาน ดานค าตอบแทน ดาน

สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานปญหาในการทํางาน  ดานความม่ันคงในอาชีพการงาน ดานการมีสวนรวม และดานความ

สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

4.1 วิธีวิทยา สําหรับการวิจัยครั้งน้ีผู วิจัยเลือกใชวิธีวิทยาแบบปรากฏการณวิทยา  )Phenomenological 

Research) เปนเครื่องมือในการศึกษาปรากฏการณและประสบการณชีวิตของมนุษย โดยมุงทําความเขาใจความหมาย

ประสบการณชีวิตที่บุคคลไดประสบเปนหลัก (ชาย โพธิสิตา, 2547) โดยเลือกใชการเก็บขอมูลที่หลากหลาย ไดแกการสนทนา

กลุม (Focus Group) เน่ืองจากตองการเก็บขอมูลใหไดผลตรงตามวัตถุประสงคภายในระยะเวลาที่กําหนด ประกอบกับ

ตองการขอมูลที่มีการอภิปรายรวมกันระหวางผูใหขอมูลหลักดวยกัน เพื่อเปนการสอบทานการใหขอมูลของผูใหขอมูลหลัก 

นอกจากน้ียังมีการเลือกใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม 

(Non-Participate Observation) เพื่อศึกษาลักษณะวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

4.2 วิธีการเลือกผูใหขอมูลหลัก ผูใหนอกจากน้ียังมีการเลือกใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-

Depth Interview) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participate Observation) เพื่อศึกษาลักษณะวิถีชีวิตและ

คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอมูลหลักคือ

พนักงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จํานวน 14 คน ประกอบดวย

พนักงานสายสนับสนุน ในตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 7 คน และพนักงานอัตราจางจํานวน 7 คน โดยเปน

เพศชายจํานวน 2 คน และเพศหญิงจํานวน 12 คน โดยผูวิจัยเลือกใช วิธีการเลือกผูใหขอมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Selection) โดยพิจารณาจากพนักงานสายสนับสนุนที่มีอายุงานไมนอยกวา 2 ป 

4.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมสําหรับการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลที่หลากหลาย ไดแก การสนทนากลุมใชกรณีเก็บขอมูลกับพนักงานในตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 7 

คน และใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับพนักงานในตําแหนงลูกจางชั่วคราวจํานวน 7 คน และไดเลือกใชการการสังเกตแบบไมมี

สวนรวม (Non-Participate Observation) ใชในกรณีเก็บขอมูลกับพนักงานสายสนับสนุนทั้งหมดประกอบการเก็บขอมูล

ขางตน นอกจากน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) เพื่อใชในการสรางแบบสอบถามก่ึง

โครงสราง ซ่ึงทําใหการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีความหลากหลาย ทําใหเกิดความนาเชื่อถือดานวิธีการ (Methodological 

Triangular) (สุภางค จันทวานิช, 2553) 

4.4 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยในครั้งน้ีเลือกใชการบันทึกขอมูลดวยวิธีการเขียน 

บันทึกเสียง บันทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง 

เครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูปและกลองถายภาพเคล่ือนไหว และที่สําคัญผูวิจัยถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการเก็บ

รวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะเปนผูดําเนินการวิจัยตลอดทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตกําหนดหัวขอการวิจัย คําถามการ

วิจัย วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการออกแบบการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิจัย (ชาย โพธิสิตา, 

2547) 

4.5 การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล การจัดกระทําขอมูลดวยการตรวจสอบความนาเชื่อถือของ

ขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใหความสําคัญกับรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเลือกเครื่องมือใน

การเก็บขอมูล การกําหนดลักษณะผูใหขอมูลหลัก วิธีการสัมภาษณ วิธีการตรวจสอบและตั้งคําถาม การวิเคราะหขอมูลที่ได

จากการสัมภาษณ และความพรอมสําหรับการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลทั้งวิธีการสัมภาษณและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดย

ผูวิจัยเลือกใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ดวยการตรวจสอบความนาเชื่อถือดานขอมูล (Data Triangular) 

และการตรวจสอบความนาเชื่อถือดานวิธีการ (Methodological Triangular) ซ่ึงผูวิจยเลือกใชวิธีการเก็บขอมูลจาก

แหลงขอมูลที่ตางกัน โดยเก็บขอมูลดวยวิธีการการสนทนากลุมใชกรณีเก็บขอมูลกับพนักงานสายสนับสนุนในตําแหนงพนักงาน

ในสถาบันอุดมศึกษาและใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับพนักงานอัตราจาง ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุงานมากกวา 2 ป 
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นอกจากน้ียังไดเลือกใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสังเกตแบบไมมีสวนรวมสําหรับการเก็บขอมูลกับพนักงานสายสนับสนุน

ทั้งหมด 

4.6 การวิเคราะหขอมูล สําหรับขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล เริ่มจากการถอดเทปการสนทนากลุม ซ่ึงใน

การดําเนินการสนทนากลุมผูวิจัยไดมีแนวคําถามสําหรับการสนทนา เม่ือดําเนินการถอดเทปแลวผูวิจัยไดดําเนินการแบงขอมูล

โดยการกําหนดรหัสใหกับขอมูลหลัก 2 กลุม ไดแก วิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนุน คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลอีสาน เม่ือผูวิจัยศึกษาขอมูลเรียบรอย จึงนําขอมูลที่ไดมาถอดเทปสนทนาคําตอ

คํา (Verbatim) แลวนํามาวิเคราะหวาลักษณะวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนุนมีลักษณะเหมือน

หรือแตกตางกันอยางไร 

 

5. ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงผูวิจัยเลือกใชวิธีวิทยาแบบ

ปรากฏการณวิทยา (Phenomenological Research) โดยเลือกใชการเก็บขอมูลที่หลากหลาย ไดแก การสนทนากลุม 

(Focus Group) การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participate 

Observation) โดยมีผูใหขอมูลหลักทั้งส้ิน 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 จํานวนทั้งส้ิน 26 

คน เปนพนักงานในตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 7 คน และพนักงานในตําแหนงลูกจางชั่วคราวจํานวน 19 

คน พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 17 คน และเพศชายจํานวน 9 คน ระดับการศึกษาสวนใหญจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 21 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจํานวน 3 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญา

โทอยางละ 1 คน ทั้งน้ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 16 คน และจบการศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาอ่ืนจํานวน 10 คน หากจําแนกตามแผนกงานตาง ๆ ของคณะ พบวาพนักงานสวนใหญสังกัดแผนกงาน

บริหารงานทั่วไปจํานวน 15 คน แผนกงานวิชาการและวิจัยจํานวน 7 คน แผนกงานแผนและประกันคุณภาพและแผนกงาน

พัฒนานักศึกษาอยางละ 2 คน (คณะบริหารธุรกิจ, 2558) 

5.1 ดานวิถีชีวิต 

ผลการวิจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต ผูวิจัยเลือกใชองคประกอบซ่ึงปรับปรุงมาจากแบบสัมภาษณโครงการวิจัย 

“คุณภาพชีวิตของคนไทย” (สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2555) และงานวิจัยของธงชัย ทองมา และพิทักษ 

ศิริวงศ (2557) โดยประกอบดวย ดานครอบครัว ดานความสัมพันธทางสังคม ดานสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ดานการเดินทาง 

ดานการใชเวลาวางดานการรับรูขาวสาร ดานรายไดและคาใชจาย ดานเงินออม และดานภาระหน้ีสิน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

5.1.1 ดานครอบครัว พนักงานสายสนับสนุนมีอายุ 25 ปขึ้นไป มีทั้งสถานภาพโสด และสมรสในสัดสวนที่

ใกลเคียงกัน มีบุตรจํานวน 1-2 คน ในกรณีที่อยูอาศัยในตางอําเภอซ่ึงเปนที่อยูอาศัยของตนเอง มีลักษณะครอบครัวเปนแบบ

ครอบครัวขยาย ซ่ึงประกอบดวยปู ยา ตา ยาย และญาติคนอ่ืน ๆ อาศัยอยูรวมกัน แตที่อาศัยอยูในเมืองน้ันจะมีลักษณะ

ครอบครัวเดี่ยว คือมีแตพอ แมและลูกเทาน้ัน  
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5.1.2 ดานความสัมพันธทางสังคม ความสัมพันธทางสังคมของพนักงานสายสนับสนุนความสัมพันธทางสังคม

ในบริเวณชุมชนที่อยูอาศัยมีลักษณะเปนแบบเครือญาติ พี่นอง ซ่ึงปลูกสรางที่อยูอาศัยบริเวณใกลเคียงกันตามลักษณะวิถีชีวิต

ของคนตางจังหวัด มีลักษณะความผูกพัน เอ้ืออาธรณ ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ในขณะที่ความสัมพันธที่เกิดจากอาชีพ 

เปนความสัมพันธในลักษณะที่เปนเพื่อนรวมงาน เม่ือมีปญหาในการทํางานหรือปญหาสวนตัว สามารถปรึกษาปญหาและให

ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันฉันทพี่นอง  

5.1.3 ดานสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ลักษณะที่อยูอาศัยแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ 1. อาศัยอยูกับบานของ

พอแมซ่ึงเปนบานที่ตนเองอยูตั้งแตกําเนิด 2. อาศัยอยูคนเดียวในรูปของหอพักเอกชน 3. อาศัยอยูภายในที่พักอาศัยของ

มหาวิทยาลัยซ่ึงเปนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย สําหรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยไมมีโรงงานขนาดใหญหรือสถานบันเทิง จึงไม

กอใหเกิดมลภาวะตอการอยูอาศัย ตลอดจนไมมีการลักทรัพยหรือขโมยขึ้นบาน เน่ืองจากเพื่อนบานคอยเปนหูเปนตาและ

สามารถฝากบานไวไดยามที่ไมอยูหรือตองเดินทางไปตางจังหวัดหลายวัน 

5.1.4 ดานการเดินทาง สวนใหญใชยานพาหนะสวนตัว ทั้งรถจักรยานยนตและรถยนต โดยมีคานํ้ามันสําหรับ

รถจักรยานยนตอยูระหวาง 200 – 300 บาทตอเดือน ในขณะที่คานํ้ามันสําหรับรถยนตอยูระหวาง 2,000 - 3,000 บาทตอ

เดือน สําหรับระยะเวลาที่ใชในการเดินทางจากที่พักอาศัยมายังมหาวิทยาลัยใชระยะเวลาประมาณ 30 – 50  นาที เม่ือกลับถึง

บานพนักงานสายสนับสนุนเพศหญิงที่มีครอบครัวมักทําหนาที่เตรียมอาหารเย็นใหครอบครัว โดยสัปดาหหน่ึงจะมีโอกาสได

ทานขาวรวมกันประมาณ 3 – 4 ครั้ง จากน้ันก็เริ่มทํางานบาน อาบนํ้าและเขานอน 

5.1.5 ดานการใชเวลาวางและกิจกรรมสําหรับการพักผอน ในชวงวันธรรมดาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง โดย

กิจกรรมที่นิยมใชในการพักผอนคือการดูโทรทัศน สําหรับคนที่มีครอบครัวจะมีหนาที่ในการสอนการบานใหกับลูก นอกจากน้ี

ยังใชเวลาพักผอนไปกับการเลนโทรศัพทมือถือผานเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) จากน้ันเขานอนเวลาประมาณ 

22.00 - 23.00 น. ในกรณีวันหยุดจะใชเวลาสวนใหญอยูบานทํางานบาน โดยในวันหยุดจะมีเวลาพักผอนประมาณ 3 - 6 

ชั่วโมง สําหรับคนที่บานอยูตางอําเภอจะใชเวลาชวงวันหยุดในการกลับบานเพื่อหาพอแม บางครั้งอาจใชกิจกรรมในวันหยุดไป

กับการทองเที่ยวตามหางสรรพสินคา ทําบุญตามวัดและทองเที่ยวตามสถานที่ตาง ๆ ภายในจังหวัด หากเปนชวงวันหยุดยาว

มักนิยมเดินทางไปทองเที่ยวและเยี่ยมญาติตามตางจังหวัด 

5.1.6 ดานการรับรูขาวสาร ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในบานของพนักงานสายสนับสนุนประกอบไปดวย

โทรทัศน ตูเย็น วิทยุ และเครื่องใชไฟฟาที่จําเปน โดยสวนใหญมีโทรศัพทมือถือสมารทโฟน ซ่ึงใชเปนชองทางหน่ึงในการรับรู

ขาวสารผานทางส่ือสังคมออนไลน (Social Media) ควบคูกับการรับรูขาวสารผานทางโทรทัศน เน่ืองจากเปนชองทางที่มีความ

สะดวก และสามารถรับรูขาวสารไดทุกที่ทุกเวลา  

5.1.7 ดานรายไดและคาใชจาย รายไดตอเดือนพนักงานสายสนับสนุนอยูระหวาง 8,300-17,040 เม่ือรวม

รายไดของคนในครอบครัวตกอยูประมาณ 30,000 บาท โดยคาใชจายประกอบดวย คาอาหารประมาณ 6,000 – 8,000 บาท

ตอเดือน ใหพอแม 2,000 บาทตอเดือน คาสาธารณูปโภคประมาณ 800 - 1,000 บาทตอเดือน คานํ้ามันรถประมาณ 200 - 

3,000 บาทตอเดือน สําหรับคาครองชีพพนักงานสายสนับสนุนมองวาราคาสินคาอุปโภคบริโภคมีราคาแพง สวนเรื่องของการ

เจ็บไขไดปวยนิยมเลือกใชสิทธิประกันสังคมในการรักษาสุขภาพ  ในกรณีที่ปวยเล็กนอยจะเลือกใชวิธีการหาหมอที่คลีนิคหรือ

ซ้ือยากินเอง เฉล่ียครั้งละ 200 บาท  

5.1.8 ดานการออม พนักงานสายสนับสนุนทีมี่สถานภาพโสดสวนใหญมีรายไดเพียงพอกับรายจายสงผลใหไมมี

เงินเหลือเก็บ ในขณะที่พนักงานที่มีสถานภาพสมรสและมีบุตร บางคนเลือกที่จะฝากเงินประจําใหกับบุตรของตนประมาณ 

1,000 บาทตอเดือน เพื่อใชเปนทุนการศึกษาแกบุตรเม่ือโตขึ้น และบางคนยังมีการวางแผนออมเงินโดยเก็บเงิน 2,000 บาท

ตอเดือนเพื่อไวใชในยามฉุกเฉินหรือใชจายในบานปลายชีวิต 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

5.1.9 ดานภาระหนี้สิน สําหรับภาระหน้ีสินน้ันมีมูลคาอยูประมาณ 8,000-10,000 บาท โดยเปนการใชสินเชื่อ

สวนบุคคล (Personnel Loan) ไดแกพวกบัตรกดเงินสดตาง ๆ นอกจากน้ียังมีภาระหน้ีสินประจําในแตละเดือนคือการชําระ

คาเชาซ้ือรถยนตประมาณ 5,600 – 8,000 บาทตอเดือน  

5.2 คุณภาพชีวิตในการทํางาน  

 ผลการวิจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานผูวิจัยเลือกใชองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานตามแนวคิดของ 

Walton (1973) และงานวิจัยของวิโรจน เจษฎาลักษณ ชนัญชิดา เจริญวัฒ และหทัยชนก เตสยานนท (2558) ทั้งส้ิน 9 ดาน 

โดยประกอบดวย ดานการใหความหมายในอาชีพ ดานทัศนคติตออาชีพ ดานตารางการทํางาน ดานคาตอบแทน ดาน

สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานปญหาในการทํางาน  ดานความม่ันคงในอาชีพการงาน ดานการมีสวนรวม และดานความ

สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

      5.2.1 ดานการใหความหมายในอาชีพ พนักงานสายสนับสนุนเปนตําแหนงที่มีความสําคัญตอการดําเนินงาน

ของคณะ เพราะเปนบุคลากรที่ทําหนาที่ในการแบงภาระใหกับอาจารยและนักศึกษา โดยทําหนาที่ประสานงาน อํานวยความ

สะดวกและสนับสนุนดานการจัดการเรียนการสอน โดยพนักงานสายสนับสนุนจําเปนตองที่ทักษะเก่ียวกับการผลิตเอกสาร 

และการติดตอส่ือสาร นอกจากน้ีจะตองเปนบุคคลทีมีใจรักในงาน มีความรับผิดชอบ และพัฒนาปรับปรุงการทํางานของ

ตนเองอยางสมํ่าเสมอ นอกจากน้ียังมองวาเปนอาชีพที่มีความม่ันคงและไดทํางานอยูในหนวยงานราชการซ่ึงเปนที่ภูมิใจของ

ครอบครัว  

      5.2.2 ดานทัศนคติตออาชีพ  เปนอาชีพที่มีความม่ันคงกวาเม่ือเทียบกับการทํางานหนวยงานเอกชนถึงจะไม

ม่ันคงเทากับทํางานราชการก็ตาม นอกจากน้ีครอบครัวมองวาเปนอาชีพที่สุจริตและมีเกียรติ ซ่ึงเปนที่นาภูมิใจของครอบครัว

เน่ืองจากไดทํางานในหนวยงานราชการและเปนหนวยงานที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ในขณะเดียวกันคนภายนอกมักเขาใจวา

ตนเองทํางานราชการ เพราะอยูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

      5.2.3 ดานตารางการทํางาน ตารางการทํางานในชวงเวลาปกติหรือเวลาราชการระหวางเวลา 8.00 - 17.00 น. 

นอกจากน้ียังมีชวงเวลาของการอยูเวรในวันธรรมดาระหวางเวลา 17.00 - 21.00 น. วันเสาร ระหวางเวลา 8.00-21.00 น. 

และวันอาทิตย ระหวางเวลา 8.00 - 19.00 น. โดยการอยูเวรในวันเสาร-อาทิตยน้ันทุกคนจะไดอยูอาทิตยละ 1 ครั้งตอสัปดาห  

สําหรับการอยูเวรน้ันมีความยืดหยุนในการทํางาน โดยเม่ือถูกกําหนดตารางเวรแลวน้ัน พนักงานสามารถแลกเปลี่ยนเวรไดใน

กรณีที่ตนเองมีกิจธุระ ในขณะที่การอยูเวรในวันเสารอาทิตยน้ันก็มีขอดีเพราะสามารถสะสางงานระหวางสัปดาหได   

      5.2.4 ดานคาตอบแทน  พนักงานสายสนับสนุน สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา และลูกจางชั่วคราว โดยพนักงานสายสนับสนุนที่เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิปริญญาตรีจะไดรับ

เงินเดือนเริ่มตน 17,040 บาท และมีการปรับขึ้นเงินเดือนปละ 2 ครั้ง ในขณะที่พนักงานสายสนับสนุนที่เปนลูกจางชั่วคราว 

วุฒิปริญญาตรีจะไดรับเงินเดือน 14,020 บาท วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) จะไดรับเงินเดือน 11,160 บาท 

ในขณะที่วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะไดรับเงินเดือน 8,340 บาท และมัธยมศึกษาปที่ 6 จะไดรับเงินเดือน 8,300 

บาท สําหรับคาตอบแทนนอกเวลาในสวนของการอยูเวรน้ันจะไดรับเดือนละ 1,000 - 1,500 บาท 

      5.2.5 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  โดยภาพรวมของสภาพแวดลอมในการทํางาน ในสวนของเครื่องมือ

อุปกรณในการทํางานมีความพรอมเพรียงทันสมัย ขาดแตระบบอินเตอรเน็ตของทางมหาวิทยาลัยที่บางครั้งมีปญหาในเรื่อง

ของความลาชาและไมสามารถใชงานได สงผลใหเกิดการทํางานที่ติดขัดและลาชา นอกจากน้ีในสวนของสํานักงานชั้น 3 น้ันจะ

มีหองนํ้าภายในสํานักงานซ่ึงเพียงพอตอการใชงานของบุคลากร แตสํานักงานชั้น 2 น้ัน ไมมีหองนํ้าภายในสํานักงาน จึงตองใช

หองนํ้ารวมกับนักศึกษา สําหรับหองครัวน้ันมีพื้นที่ไมเพียงพอในการรับประทานอาหาร ดังน้ันจึงเลือกที่จะทานอาหารกลาง

วันที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย  

      5.2.6 ดานปญหาในการทํางาน ปญหาในการทํางานสวนใหญเปนเรือ่งของการติดตอส่ือสารระหวางกันมากกวา 

ซ่ึงอาจสงผลใหการส่ือความเกิดความผิดพลาดหรือเขาใจผิด สําหรับเพื่อนรวมงานน้ันอยูกันแบบพี่นอง รักใครปรองดอง 
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สามัคคีกันเปนอยางดี หากมีปญหาเรื่องงานหรือเรื่องสวนตัวสามารถปรึกษาเพื่อนรวมงานได ในขณะที่ปญหาในการทํางาน

ระหวางพนักงานสายสนับสนุนกับนักศึกษาที่ขอรับบริการเก่ียวกับงานวิชาการและงานกิจกรรมไมพบปญหาในการทํางาน 

เน่ืองจากไมสามารถทําผลงานทางวิชาการได 

      5.2.7 ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน  หากมองถึงความกาวหนาในหนาที่การงานของพนักงานสาย

สนับสนุน เริ่มจากการเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หัวหนาแผนก หัวหนางานและหัวหนาสํานักงานคณบดี นอกจากน้ี 

สามารถของทําผลงานทางวิชาการในรูปแบบของคูมือในการปฏิบัติงาน โดยความกาวหนาในตําแหนงเริ่มจากระดับปฏิบัตการ 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ซ่ึงมีคาตอบแทนสําหรับคาตําแหนง 

3,000 บาทตอเดือน โดยสามารถเริ่มทําผลงานไดตั้งแตบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 6 ป ขึ้นไป แตพนักงานสาย

สนับสนุนที่เปนลูกจางชั่วคราวน้ันถือวาไมมีความกาวหนาในหนาที่การงานเม่ือเที่ยบกับพนักงานในสถาบันอดุมศึกษา  

      5.2.8 ดานความม่ันคงในอาชีพการงาน พนักงานสายสนับสนุนที่เปนลูกจางชั่วคราวมองวาตําแหนงงานของ

ตนยังไมมีความม่ันคงในการทํางานเน่ืองจากเปนการตอสัญญาปตอปและคาตอบแทนที่ไดรับในสวนของเงินเดือนน้ันไมมีการ

ขึ้นเงินเดือน ในขณะที่พนักงานสายสนับสนุนที่เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เม่ือสามารถสอบบรรจุแตงตั้งไดน้ัน จะตอง

ทดลองงานเปนระยะเวลา 6 เดือน หากผานการประเมินจะไดตอสัญญา 3 ป และหากผานการประเมินจะไดตอสัญญาจนถึง

เกษียณ (60 ป) แตหากเปรียบเทียบกับขาราชการพบวามีความม่ันคงที่นอยกวา เพราะไดรับสิทธิในเรื่องของการเบิกคา

รักษาพยาบาลบิดามารดาและคาเลาเรียนบุตรไดนอยกวาเมือเทียบกับราชการ แตหากเปรียบเทียบกับเอกชนแลวถือวามีความ

ม่ันคงมากกวาถึงแมจะไดรับคาตอบแทนที่นอยกวาก็ตาม 

      5.2.9 ดานการมีสวนรวม พนักงานสายสนับสนุนถือวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญสําหรับคณะบริหารธุรกิจ ชวย

ในการสนับสนุนการทํางานดานการเรยีนการสอนใหกับบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษา นอกจากน้ียังมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางาน เสนอแนวทางในการทํางานเพื่อลดขั้นตอนในการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

แกเพื่อนรวมรวมงานและผูบังคับบัญชา ซ่ึงผูบังคับบัญชา ไดแก คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ตางเปดโอกาสใหแสดงความ

คิดเห็นในการทํางานไดอยางเสรี และพรอมใหความชวยเหลือ แนะนํา แกไขปญหาในการทํางานเสมอ 

      5.2.10 ดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน พนักงานสวนใหญมองวาความสมดุลระหวางชีวิตและ

การทํางานเทากัน คือ 50  :  50 ในขณะที่มีพนักงานสายสนับสนุนจํานวน 4 คนที่มองวาความสมดุลระหวางชีวิตและการ

ทํางานเทากับ 70 : 30 และมีพนักงานสายสนับสนุนจํานวน 2 คน ที่มองวาความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานเทากับ 80 

: 20 แตทั้งน้ีพนักงานสายสนับสนุนสามารถที่จะแบงเวลาใหกับครอบครัวและการทํางานไดอยางเหมาะสม 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากการวิจัยเรื่องวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาลักษณะวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของพนักงาน

สายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา สามารถอภิปรายผลการวิจัย 2 

ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 วิถีชีวิตของพนักงานสายสนับสนุน ลักษณะของที่อยูอาศัยของผูที่อยูในตางอําเภอลวนแตมีบานเปนของตนเอง 

ในขณะที่ผูที่อาศัยอยูในตัวเมืองกลับไมมีบานเปนของตนเอง ทั้งน้ีสะทอนใหเห็นวามีความตองการเชาท่ีอยูอาศัยใกลกับทํางาน

เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายในการเดินทาง และนิยมเลือกใชยานพาหนะสวนตัว ไดแก รถยนตและรถจักรยายนต เน่ืองจาก

มีความสะดวกคลองตวั ประกอบกับในบางวันตองอยูเวรถึง 21.00 น. สําหรับชองทางการรับรูขาวสารสวนใหญนิยมเลือกใช

การรับรูขาวสารผานทางโทรศัพทมือถือสมารทโฟน ซ่ึงสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตได โดยสอดคลองกับรูปแบบการดําเนิน

ชีวิตของคนในยุคปจจุบัน นอกจากน้ียังเลือกใชการรับรูขาวสารผานทางโทรทัศนอีกชองทางหน่ึง โดยสวนตัวเลือกดูรายการ
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ขาวและละคร สําหรับพนักงานที่มีครอบครัวและบุตรมักตองดูรายการประเภทการตูนตามบุตรของตนเอง สําหรับรายไดอยู

ระหวาง 8,000 - 18,000 บาทขึ้นอยูกับคุณวุฒิและประเภทของพนักงานวาเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือลูกจาง

ชั่วคราว และคาลวงเวลาประมาณ 1,000 - 1,500 บาทตอเดือน ทั้งน้ีคาใชจายในแตละเดือนจะถูกใชไปกับคาอาหาร คา

สาธารณูปโภค และคานํ้ามันรถสําหรับการเดินทาง สวนเรื่องของเงินออมน้ันหากมีรายไดเหลือก็จะเก็บเปนเงินออม โดย

พนักงานที่มีครอบครัวสวนใหญเลือกที่จะออมเงินใหกับบุตรประจํารายเดือน เดือนละ 1,000 บาท เพื่อใชเปนทุนการศึกษา

ใหแกบุตรของตนเอง นอกจากน้ีภาระหน้ีสินที่มีเกิดจากการใชสินเชื่อสวนบุคคล ซ่ึงเกิดจากบางเดือนรายไดไมพอกับคาใชจาย 

และยังมีภาระหน้ีสินประจําในแตละเดือนคือ คาเชาซ้ือรถยนตประมาณ 5,600 – 8,000 บาทตอเดือน 

 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน ทัศนะตออาชีพมองวาเปนอาชีพที่มีความม่ันคงเม่ือเทียบกับ

พนักงานเอกชน โดยครอบครัวมองวาเปนงานที่มีเกียรติ ซ่ึงทํางานในหนวยงานราชการและเปนสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงของ

จังหวัด สําหรับเงินเดือนมีคาตอบแทนที่สูงกวาในอดีต ในขณะที่คาลวงเวลาลดลงเม่ือเทียบกับอดีต หากพิจาณาภาพรวมของ

คาตอบแทนระหวางอดีตกับปจจุบัน พบวาไมมีความแตกตางกัน นอกจากน้ีความม่ันคงในหนาที่การงานของพนักงานสาย

สนับสนุนที่เปนลูกจางชั่วคราวมองวาตําแหนงของตนเองไมมีความม่ันคงเน่ืองจากตอสัญญาปตอปและคาตอบแทนที่ไดรับน้ัน

ไมมีการขึ้นเงินเดือน ตลอดจนไมสามารถของผลงานทางวิชาการเหมือนกันพนักงานสายสนับสนุนที่เปนพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา สําหรับดานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานพนักงานสายสนับสนุนสวนใหญมองวามีความสมดุล

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) ดานภาระหน้ีสิน สําหรับทัศนะตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 9 ดาน ไดแก 1) ดานการ

ใหความหมายในอาชีพ 2) ดานทัศนคติตออาชีพ 3) ดานตารางการทํางาน 4) ดานคาตอบแทน 5) ดานสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน 6) ดานปญหาในการทํางาน  7) ดานความม่ันคงในอาชีพการงาน 8) ดานการมีสวนรวม และ 9) ดานความสมดุล

ระหวางชีวิตและการทํางาน พนักงานสายสนับสนุนมองวาเปนตําแหนงงานที่มีความสําคัญตอคณะ โดยคอยอํานวยความ

สะดวกในการทํางานใหกับอาจารยและใหบริการแกนักศึกษา สําหรับทัศนะตออาชีพมองวาเปนอาชีพที่สุจริตและมีเกียรติ 

คุณสมบัติของพนักงานสายสนับสนุนตองมีเปนคนที่มีใจรักในงาน มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และพัฒนาการทํางานของ

ตนเองตลอดเวลา นอกจาก้ียังมองวาเปนอาชีพที่มีความม่ันคงกวาเอกชน ไดรับรายไดที่แนนอนและมีโอกาสกาวหนาในหนาที่

การงาน โดยพนักงานสายสนับสนุนที่เปนลูกจาวชั่วคราวตางตองการไดรับการบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

เน่ืองจากไดรับการจางงานจนถึงเกษียณอายุและมีการขึ้นเงินเดือนทุกป  

 

8. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

8.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย จากผลการวิจัยพบวาพนักงานสายสนับสนุนที่เปนลูกจางชั่วคราวยังมองวาตําแหนง

งานของตนยังไมมีความม่ันคงเน่ืองจากตองทําสัญญาจางเปนปตอป และไมมีการขึ้นเงินเดือน ดังน้ันพนักงานทุกคนตองการ

ไดรับการบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เน่ืองจากหากไดรับการประเมินจะไดรับการตอสัญญาจนเกษียณอายุ และ

ไดรับการขึ้นเงินเดือนทุกป แตทั้งน้ีมหาวิทยาลัยยังติดเรื่องของงบประมาณในการจางพนักงานสายสนับสนุนที่เปนพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาเน่ืองจากยังไมมีอัตราบรรจุ ดังน้ันการแกไขปญหาเบื้องตนมหาวิทยาลัยควรจัดสวัสดิการเพิ่มเติม เชน 

กองทุนกูยืม สวัสดิการที่อยูอาศัย และทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท เปนตน เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจ 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 
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8.2 ขอเสนอนแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป จากผลการวิจัยในครั้งน้ีเปนเพียงผลการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมาเทาน้ัน ซ่ึงควรจะมีการศึกษาถึงวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของพนักงานสาย

สนับสนุนในทุกหนวยงานทั้งระดับคณะและระดับกอง ทั้ง 4 วิทยาเขต เพื่อใหทราบวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของพนักงานสาย

สนับสนุน ทั้งน้ีอาจจะศึกษาในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ 
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ปจจัยที่สงผลกระทบตอความภักดีของลกูคาตอผลติภณัฑตราสินคา Loonnystore  

Factors Affecting Customer Loyalty In Case Of Loonnystore 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยดานการสรางตราสินคาที่สงผลกระทบตอความภกัดีของลูกคา

ตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore 2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลกระทบตอความภักดีของ

ลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ลูกคาที่มีประสบการณเขามาใชบริการ หรือซ้ือสินคา 

Loonnystore สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย ( X ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation, S.D.) และตัวแบบการถดถอยเชิงเสนตรงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจัยพบวาการวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยดานการสรางตราสินคา และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ

ที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยการสรางตราสินคาดานความตอเน่ือง

สมํ่าเสมอ และดานส่ิงสนับสนุน 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  
 

เศรษฐกิจของโลกในปจจุบันถูกขับเคล่ือนดวยระบบทุนนิยมเปนสําคัญ ทําใหผูประกอบการธุรกิจทั้งหลายจําเปนตอง

ดิ้นรนคิดคนนวัตกรรมใหม ๆซ่ึงเปนหัวใจหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจทุนนิยม สงผลใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรง

ตามมา ทําใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจํานวนไมนอยที่ตองเลิกกิจการไปเน่ืองจากไมสามารถหาทุนมาใชในการพัฒนา

นวัตกรรมใหม ๆไดเพียงพอ ภาครัฐจึงจําเปนตองยื่นมือเขามาชวยสงเสริมการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อชวย

สรางธุรกิจใหกับผูประกอบการที่ยังไมมีทุนสูงหรือผูประกอบการหนาใหมใหสามารถแขงขันกับองคกรธุรกิจขนาดใหญได 

(ประสพโชค ม่ังสวัสดิ,์ 2559) 

จากจุดน้ีทําใหผูประกอบการเริ่มหันมาใหความสําคัญกับการนํากลยุทธทางการตลาดเขามามีสวนชวยเปนสําคัญ 

เพื่อชวยลดทุนในการพัฒนานวัตกรรมลงแตยังคงความนาสนใจ สรางความโดดเดนและทําใหธุรกิจแตกตางจากคูแขงได กล

ยุทธที่นักการตลาดยอมรับวามีสวนชวยในการสรางความสําเร็จใหกับธุรกิจได น่ันก็คือกลยุทธการสรางความภักดีตอตราสินคา 

(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2543: 5-13) 

อุตสาหกรรมแฟชั่นถือเปนธุรกิจที่มีอยูในประเทศไทยมาเปนเวลานาน และสามารถเติบโตขึ้นไดอยางตอเน่ืองแม

ในชวงที่สภาวะเศรษฐกิจทรุดโทรม นอกจากน้ีธุรกิจแฟชั่นยังไดรับผลกระทบนอยกวากลุมธุรกิจอ่ืน เน่ืองจากเปนกลุม

อุตสาหกรรมที่อาศัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคา (Innovative Industry) มากกวาการอาศัย

เทคโนโลยีที่ลํ้าสมัย จึงไมจําเปนตองใชเงินทุนสูงมากในการเริ่มตนเขาสูธุรกิจ ผูประกอบการหนาใหมจํานวนมากจึงคิดจะเขาสู

ธุรกิจแฟชั่นเส้ือผา เกิดเปนภาวะการแยงชิงสวนครองตลาดที่รุนแรงขึ้น ผูประกอบการธุรกิจแฟชั่นเส้ือผาทั้งหลายจึงเรงนํากล

ยุทธทางการตลาดมาประยุกตใชเพื่อรักษาสวนครองตลาดของธุรกิจตนเอาไว (ศูนยวิจัยดานการจัดการยุทธศาสตรและการ

ปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2559: 5-8) จากประเด็นขางตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

การนํากลยุทธทางการตลาดในการสรางความภักดีตอตราสินคา ซ่ึงเปนกุญแจสําคัญที่จะชวยใหธุรกิจแฟชั่นเส้ือผาประสบ

ความสําเร็จและสามารถเติบโตได ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจึงไดมุงศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอ

ผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore เน่ืองจากเปนหน่ึงในตราสินคาแฟชั่นเส้ือผาและเครื่องประดับที่มีที่ตั้งอยูในพื้นที่ซ่ึงมีการ

แขงขันสูง โดยเม่ือวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัยก็จะไดผลที่เปนประโยชนตอการนําไปเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธ

ทางการตลาดใหกับผูที่ประกอบการธุรกิจแฟชั่นเส้ือผาและเครื่องประดับ รวมถึงผูประกอบการหนาใหมที่ตองการเขาสูธุรกิจ

ประเภทน้ีจะสามารถประกอบธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

2.1 เพื่อศึกษาปจจัยดานการสรางตราสินคาที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา 

Loonnystore  

2.2 เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตรา

สินคา Loonnystore 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

กิตติชัย อัครวิมุต และประพฤกษ อุตสาหวาณิชยกิจ (2553) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของกลยุทธความ

ภักดีในตราสินคาและผลการดําเนินงาน จากการศึกษาธุรกิจเส้ือผาในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะพิจารณา

ผลกระทบของความภักดีในตราสินคาตอโอกาสทางการตลาด การสรางคุณคาใหลูกคา ความประสบความสําเร็จของผลิตภัณฑ 

ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมประชากรคือ อุตสาหกรรมเส้ือผาของประเทศไทย โดยใชแนวคิด RVB (Resource-
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Based View of Film) ในการอธิบายกรอบแนวคิดการวิจัย จากผลการวิจัยพบวา การรับรูตอคุณภาพสินคาเชื่อมโอกาส

ทางการตลาดและการสรางคาในทางบวก และการสรางตราสินคามีความสัมพันธทางบวกกับการสรางคุณคาใหลูกคา 

นอกจากน้ันการสรางอารมณและความเชื่อยังสัมพันธเชิงบวกกับโอกาสทางตลาดดวย สวนของความสามารถในการสรางมูลคา

น้ัน สัมพันธแบบมีนัยสําคัญกับโอกาสทางการตลาด  การสรางคุณคาใหกับลูกคาและความสําเร็จทางดานผลิตภัณฑ การส่ือสาร

การตลาดอยางตอเน่ืองก็มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาใหกับลูกคาและความสําเร็จของผลิตภัณฑ กลาวไดวา ตัวแปรดานความ

ภักดีของตราสินคาสงผลตอตัวแปรตามทั้งหมดในเชิงบวกแบบมีนัยสําคัญ 

 พิชามญชุ มะลิขาว (2554) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟชั่นสตรีผานส่ือสังคม

ออนไลนเฟซบุค พบวาลูกคาอยูในชวงอายุตั้งแต 25-34 ป โดยมีความไววางใจในการส่ังซ้ือสินคาทางเครือขายออนไลนเฟซบุ

คในระดับมาก ดานความวางใจในตัวผูขายและการปกปองผูบริโภคอยูในระดับปานกลาง และดานระบบอินเตอรเน็ตอยูใน

ระดับสูง ในการทดสอบสมมติฐานพบวา ความวางใจในการซ้ือเส้ือผาบนเครือขายสังคมออนไลน ดานผูขายสินคา ดานระบบ

อินเตอรเน็ต และดานการปกปองผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟชั่นในดานคาใชจาย ดานจํานวนครั้ง 

และจํานวนชิ้นที่ซ้ือในทิศทางเดียวกัน สวนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย 

การสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟชั่นในดานของจํานวนครั้งและจํานวนชิ้น

ที่ซ้ือ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 อัครวิชญ เชื้ออารีย (2556) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความภักดีในแบรนด “Greyhound” ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคมีการรับรูตราสินคา Greyhound ในระดับปานกลาง โดยมีการรับรูวา Greyhound เปนสินคา

แฟชั่นมากที่สุด ในสวนของระดับความตั้งใจซ้ือสินคา Greyhound คุณคาตราสินคา Greyhound และความภักดีในตราสินคา 

Greyhound น้ันโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยกลุมผูบริโภคที่มีคุณลักษณะดานประชากรศาสตรแตกตางกัน สงผลตอ

ความภักดีตอตราสินคา Greyhound ที่ตางกันดวย การรับรูตราสินคา Greyhound มีความสัมพันธในทางเดียวกันกับความ

ภักดีในตราสินคา Greyhound ในระดับปานกลาง ในสวนของความตั้งใจในการซ้ือสินคา Greyhound สัมพันธกับความภักดี

ในตราสินคา Greyhound ในทางเดียวกัน ในระดับสูง และคุณคาตราสินคา Greyhound ของผูบริโภคสัมพันธกันกับความ

ภักดีในตราสินคา Greyhound ในทิศทางเดียวกันและอยูในระดับสูง 

 รัชนีกร นุชวงษ (2556) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา

แฟชั่นของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดผลการวิจัยวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟชั่น

จากรานขายเส้ือผาทั่วไป 1-2 ครั้งตอเดือน และซ้ือครั้งละ 1-2 ชิ้น โดยมีคาใชจายเฉล่ียตอครั้งอยูที่ 301-500 บาท เพื่อนถือ

เปนปจจัยสําคัญตอการไปซ้ือเส้ือผาและชวยตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาแฟชั่น เหตุผลสําคัญอันดับหน่ึงของการเลือกซ้ือเส้ือผา

แฟชั่นคือ รูปแบบและดีไซนของเส้ือผาที่ตรงกับความตองการ ชวงเวลาในการซ้ือเส้ือผาแฟชั่นที่ซ้ือบอยที่สุดคือ ชวงลดราคา 

สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลกระทบคือ ปจจัยดานราคา รองลงมาคือปจจัยดานผลิตภัณฑและดานชองทางการ

จัดจําหนาย ตามดวยปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

 จุฑามาศ เลิศจิรกุล และสุทธินันทน พรหมสุวรรณ (2557) ทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผายี่หอ 

H & M ไดผลการวิจัยวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดสัมพันธในเชิงบวกกับระบบการบริหารลูกคาสัมพันธของราน

จําหนายเส้ือผา H & M โดยพบวาปจจัยดานกระบวนการ เปนปจจัยที่สัมพันธในทางบวกตอระบบการบริหารลูกคาสัมพันธของ

รานมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และดานราคา ตามลําดับ 

 ณัฐพงษ พุมนอย (2554) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาเส้ือซิกเซนส โดย

มุงศึกษาถึงปจจัยทางการตลาด 4Ps ที่มีอิทธิพลและสงผลตองานวิจัย ไดผลการวิจัยวา ระดับความคิดเห็นในดานผลิตภัณฑ 

ราคา และสถานที่จัดจําหนายมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และดานการสงเสริมการตลาดมีความคิดเห็นมากที่สุด ผลจากการ

วิเคราะหปจจัยความภักดีในตราสินคาพบวา มีระดับความคิดเห็นในดานการซ้ือซํ้า ความพึงพอใจ ความชอบ และความผูกพัน
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 739 

อยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีผลตอความภักดีในตราสินคาเส้ือซิกเซนสมากที่สุดคือ ดานความชอบ จากการวิเคราะหปจจัย

ดานประชากรศาสตรพบวา อายุ อาชีพ และรายไดที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการซ้ือเส้ือซิกเซนสที่ตางกันดวย    

 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 ความตอเน่ืองสมํ่าเสมอ วิวัฒนาการ และ ส่ิงสนับสนุน และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ 7 ดาน คือ 

ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากรผูใหบริการ ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 

สงผลกระทบตอความภักดีตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ

แจกแบบสอบถามที่ไดทดสอบคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.87 กับลูกคาที่ซ้ือสินคา Loonnystore จํานวน 

400 ตัวอยาง และวิเคราะหขอมูลดวย สถิติ คาเฉล่ีย (Mean) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

และใชการวัดระดับความสําคัญเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย

ที่สุด ประชากรที่เลือกใชศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก ลูกคาที่มีประสบการณเขามาใชบริการหรือซ้ือสินคา Loonnystore 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามในการรวบรวม แบงออกเปน 5 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1  สอบถามเก่ียวกับขอมูลดานประชากรศาสตร (Demographic Factors) ในลักษณะการตรวจสอบรายการ 

(Checklist) 

ตอนที่ 2  สอบถามเก่ียวกับปจจัยในการสรางตราสินคาราน Loonnystore ซ่ึงประกอบดวย คุณภาพ ความแตกตาง 

ความตอเน่ืองสมํ่าเสมอ วิวัฒนาการและส่ิงสนับสนุน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ตอนที่ 3  สอบถามเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจําหนาย 

การสงเสริมการตลาด บุคลากรผูใหบริการ ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 

ตอนที่ 4  สอบถามเก่ียวกับความภักดีตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore 

ตอนที่ 5  สอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศกึษา สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับ

รายได และจํานวนการใชบริการตอเดือน จํานวน 400 ราย พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 98 อายุเฉล่ียที่ 

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 x  S.D. 

ปจจัยดานคุณภาพ 4.18 0.52 

ปจจัยดานความแตกตาง 3.98 0.62 

ปจจัยดานความตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 4.23 0.53 

ปจจัยดานวิวัฒนาการ 3.94 0.63 

ปจจัยดานส่ิงสนับสนุน 4.06 0.60 

 

สวนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ x  S.D. 

ปจจัยผลิตภัณฑ 4.01 0.60 

ปจจัยดานราคา 4.19 0.63 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 4.13 0.62 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 3.95 0.67 

ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ 3.97 0.65 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 3.95 0.64 

ปจจัยดานกระบวนการ 4.11 0.64 

 

สวนที่ 4 ความภักดีตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore  

ความภักดีตอผลิตภัณฑตราสินคา x  S.D. 

ดานคุณภาพ 4.21 0.68 

ดานความแตกตาง 4.17 0.70 

ดานความตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 4.18 0.68 

ดานวิวัฒนาการ 4.15 0.69 

ดานส่ิงสนับสนุน 4.07 0.70 

ดานผลิตภัณฑ 4.20 0.66 

ดานราคา 4.21 0.70 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.19 0.71 

ดานการสงเสริมการตลาด 4.11 0.73 

ดานบุคลากรผูใหบริการ 4.06 0.74 

ดานลักษณะทางกายภาพ 4.06 0.72 

ดานกระบวนการ 4.09 0.73 

 

สวนที่ 5 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการศึกษาจากผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม จึงไดผลสรุปดังน้ี ลูกคาราน Loonnystore ให

ความสําคัญกับเรื่องของราคาสินคาที่ไมแพงมาก ทําใหสินคาเปนที่นิยม แตสําหรับสินคารุนพิเศษ ลูกคาตองการใหเลือกใชวัสดุ

ที่มีคุณภาพดีจริง ๆ แมจะตองมีการปรบัราคาสินคาขึ้นก็ตาม แตลูกคายังคงสนใจและตองการซ้ืออยู นอกจากน้ีลูกคาตองการ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 741 

ใหทางรานเปดรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อใหรับฟงความตองการของลูกคา และออกผลิตภัณฑและบริการที่ตรงกับ

ความตองการของลูกคาได อีกประเด็นสําคัญคือการบริการของทางราน ลูกคาประทับใจกับการบริการของพนักงานทั้งเรื่อง

ของการตรวจสอบสินคาใหถูกตองตามความตองการ และการชวยใหคําแนะนําในการเลือกสินคา 

 

สวนที่ 6 การทดสอบปจจัยที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore ใชการ

วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

Coefficientsa 

R = 0.770 R2 = 0.593 *นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
  

ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถติิ 0.05 พบวา ปจจัยปจจัยการสรางตราสินคาดานความตอเน่ืองสมํ่าเสมอ และดานส่ิงสนับสนุน และปจจัย

สวนประสมทางการตลาดบริการดานราคา และดานกระบวนการ สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา 

Loonnystore 

ขณะที่ปจจัยการสรางตราสินคาดานคุณภาพ ดานความแตกตาง และดานวิวัฒนาการ และปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรผูใหบริการ และดาน

ลักษณะทางกายภาพไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 

6. อภิปรายผล 
 

ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore  มีประเด็นสําคัญที่

สามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ B β Std. Error t Sig. 

คาคงที่ 0.304 - 0.185 1.645 0.101 

ปจจัยดานการสรางตราสินคา 

ดานคุณภาพ 0.056 0.049 0.060 0.944 0.346 

ดานความแตกตาง 0.046 0.048 0.048 0.975 0.330 

ดานความตอเน่ือง 0.123 0.108 0.055 2.223 0.027* 

ดานวิวัฒนาการ 0.037 0.039 0.050 0.750 0.454 

ดานส่ิงสนับสนุน 0.198 0.199 0.051 3.909 0.000* 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ 

ดานผลิตภัณฑ 0.029 0.029 0.057 0.510 0.610 

ดานราคา 0.173 0.181 0.047 3.702 0.000* 

ดานชองทางการจัดจําหนาย -0.044 -0.045 0.042 -1.048 0.295 

ดานการสงเสริมการตลาด 0.058 0.065 0.053 1.101 0.271 

ดานบุคลากรผูใหบริการ 0.002 0.002 0.054 0.031 0.975 

ดานลักษณะทางกายภาพ 0.051 0.055 0.051 1.001 0.317 

ดานกระบวนการ 0.207 0.222 0.048 4.308 0.000* 
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6.1 จากการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore ในสวนปจจัย

การสรางตราสินคาดานส่ิงสนับสนุนที่พบวา ส่ิงสนับสนุนในสวนของการที่ทางรานมีการแจงขาวสารสินคา และโปรโมชั่นตาง ๆ 

ใหลูกคาทราบอยูเสมอ อยูในระดับความเห็นดวยมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติชัย อัครวิมุต และประพฤกษ อุตสา

หวาณิชยกิจ (2553) ที่ศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของกลยุทธความภักดีในตราสินคาและผลการดําเนินงาน จากการการศึกษา

ธุรกิจเส้ือผาในประเทศไทย พบวาการสรางตราสินคามีความสัมพันธทางบวกกับการสรางคุณคาใหลูกคา และการส่ือสาร

การตลาดอยางตอเน่ือง มีอิทธิพลตอการสรางคุณคาใหกับลูกคาและความสําเร็จของผลิตภัณฑ โดยตัวแปรดานความภักดีของ

ตราสินคาสงผลตอตัวแปรตามทั้งหมดในเชิงบวกแบบมีนัยสําคัญ 

6.2 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลกระทบตอความภักดีของผูบริโภคตอผลิตภัณฑตรา

สินคา Loonnystore พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานราคา และดานกระบวนการสงผลกระทบตอความ

ภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore สอดคลองกับงานวิจัยของพิชามญชุ มะลิขาว (2554) ที่วิจัยเก่ียวกับ

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟชั่นสตรีผานส่ือสังคมออนไลน เฟซบุค โดยผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการ

การตลาด คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด สัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซ้ือ

เส้ือผาแฟชั่นในดานของจํานวนครั้งและจํานวนชิ้นที่ซ้ือ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

6.3 จากการศึกษาปจจัยการสรางตราสินคาที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินค า 

Loonnystore ที่พบวา ปจจัยการสรางตราสินคาดานความตอเน่ืองสมํ่าเสมอ ในสวนของการรักษาภาพลักษณ ความทันสมัย

ของรานไดอยางตอเน่ือง และการทําใหลูกคาทราบความเคล่ือนไหวของผลิตภัณฑอยางตอเน่ืองในทุกชองทาง ทั้งการประกาศ

หนาราน เฟซบุค หรืออินสตาแกรม มีความสัมพันธตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore ในระดับ

ความเห็นดวยสูงที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของอัครวิชญ เชื้ออารีย (2556) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความภักดีในแบรนด 

“Greyhound” ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาทําใหทราบวา ความภักดีในตราสินคา Greyhound ของ

ผูบริโภคสัมพันธในทางเดียวกันกับการตั้งใจซ้ือสินคา Greyhound  โดยระดับความสัมพันธอยูในระดับสูง 

6.4 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตรา

สินคา Loonnystore ที่พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานราคาสงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอ

ผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore โดยมีระดับความพึงพอใจมาก สอดคลองกับงานวิจัยของรัชนีกร นุชวงษ (2556) ที่ศึกษา

เก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาแฟชั่นของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย

นเรศวร พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซ้ือเส้ือผาแฟชั่นที่สําคัญที่สุด คือ ปจจัยดานราคา รองลงมา

คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนาย ตามดวยปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

6.5 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตรา

สินคา Loonnystore ที่พบวา ปจจัยดานกระบวนการอยูในระดับความพึงพอใจมาก และสงผลกระทบตอความภักดีของลูกคา

ตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore สอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาศ เลิศจิรกุล และสุทธินันทน พรหมสุวรรณ (2557) ที่

วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผายี่หอ H & M ซ่ึงไดผลการวิจัยวาปจจัยสวนประสมการตลาดดานกระบวนการ 

เปนปจจัยที่สัมพันธในเชิงบวกตอระบบการบริหารลูกคาสัมพันธฺของรานมากที่สุด 

6.6 จากการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑ

ตราสินคา Loonnystore  ที่พบวาระดับความพึงพอใจในดานราคา อยูในระดับมาก และสงผลกระทบตอความภักดีของลูกคา

ตอผลิตภัณฑตราสินคา Loonnystore ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพงษ พุมนอย (2554) ที่ไดศึกษา

เก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาเส้ือซิกเซนส ไดผลการวิจัยวา ระดับความคิดเห็น

ในดานผลิตภัณฑ ราคา และสถานที่จัดจําหนายมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

6.7 จากการวิเคราะหปจจัยการสรางตราสินคาที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาที่พบวา ปจจัยการสรางตรา

สินคาดานส่ิงสนับสนุนในสวนของการพัฒนาบุคลิกของพนักงานใหสามารถบริการลูกคาไดอยางนาประทับใจนน้ัน มีความเห็น
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ดวยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ Brexendorf, Muhlmeier, Tomczak and Eiseend (2009) ที่ศึกษาเรื่อง

ขอบกพรองของการนําเสนอขายตอหนาลูกคาเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกคาพบวา ความเขาใจถึงคุณภาพผลิตภัณฑ

ของทั้งลูกคาและพนักงานขาย สงผลดีตอการนําเสนอขายตอหนาลูกคา โดยทําใหลูกคารูสึกพึงพอใจมากกวา และสงผลใหเกิด

ทัศนคติที่ดีที่ชวยใหเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัยและการอภิปรายผล ดังปรากฏรายละเอียดขางตน ผูวิจัยไดขอเสนอแนะ ซ่ึงสามารถสรุปได ดังน้ี 

7.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

สําหรับขอเสนอแนะ เปนขอคนพบที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามในสวนของขอเสนอแนะ

ในการวิจัยในครั้งน้ี มีรายละเอียด ดังน้ี 

7.1.1 ควรมีการเปดโอกาสใหลูกคาไดประเมินรานคา เพื่อดูแนวโนมความพึงพอใจที่จะสามารถดึงมาใช

เปนกลยุทธของรานได อาจกําหนดชวงเวลาในการประเมินที่แนนอน เพื่อใหสามารถวัดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.1.2 ผูประกอบการควรมีการสํารวจความตองการของตลาดอยู เสมอ เพื่อใหงายตอการวางแผน

ดําเนินงานและการควบคุมราคาสินคาของตนเอง เน่ืองจากปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานราคาน้ันเปนปจจัยสําคัญที่

ทําใหลูกคาเกิดความภักดีตอตราสินคาในประเภทแฟชัน่เส้ือผาได 

7.1.3 ควรดูแลระดับมาตรฐานของรานคาสมํ่าเสมอ ทั้งในสวนของตัวสินคา และบุคลากรผูใหบริการ 

เน่ืองจากทั้งสองปจจัยเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหลูกคาเกิดความภักดีตอตราสินคา โดยอาจใหจัดอบรมพนักงานในดานการบริการ

และดานแฟชั่น เพื่อสรางความเปนมืออาชีพ 

 7.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังน้ี 

7.2.1 ควรมีการเก็บขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามจากลูกคาออนไลนดวย เพื่อใหผลการวิจัยครอบคลุมขึ้ 

7.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผูประกอบการรานคาหลาย ๆ รานคา เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่แทจริงที่

สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑตราสินคา 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและระดับของการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ และ 2) เพื่อ

ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม      

ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ผลการศึกษาพบวาระดับของปจจัยที่สงผลการตัดสินใจศึกษาตอ     

ในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุกดานรวมทั้งการตัดสินใจศึกษาตออยูในระดับมาก           

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพ และ       

ดานบุคลากรสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสามารถทํานาย

การผันแปรของการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ ไดรอยละ 62.20 โดยเรียงลําดับคาอิทธิพลตามลําดับ

ดังน้ี ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน และดานบุคลากร 

 

คําสําคัญ: ปจจัยที่สงผล  การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ  นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
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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 ในชีวิตประจําวันของคนเรามีการเรียนรูอยูตลอดเวลาและไมหยุดน่ิง ไมมีใคร

แกเกินเรียน เพราะรากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา การศึกษาสงผลใหเกิดความรู เกิดการเรียนรู ความรูน้ัน

สามารถนํามาใชพัฒนาคนใหมีความสามารถที่จะใชประกอบอาชีพ รวมทั้งชวยขัดเกลาคนใหมีจิตสํานึกและคุณธรรม เปนผูเจริญ

ทางปญญาและจิตใจ ซ่ึงคนเหลาน้ีนอกจากจะสามารถพัฒนาตนเองแลว ยังสงผลตอสังคม และประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง

และกาวหนาทัดเทียมอารยประเทศไดดวย ผูปกครองจึงใหความสําคัญตอสถาบันการศึกษามากขึ้นโดยเฉพาะในยุคปจจุบันที่

สถาบันการศึกษามีการกอตั้งเพิ่มขึ้นมากมายเม่ือเทียบกับสมัยกอน ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจึงมีทางเลือกมาก

ขึ้นในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ประกอบกับในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวาอัตราการเกิดของประชากรไทยมี

แนวโนมลดลง ซ่ึงจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2561) จะเห็นไดวาโครงสรางประชากรไทย พ.ศ. 2527-2562 น้ันมี

แนวโนมลดลงดังตารางที่ 1 ทําใหทุกสถาบันการศึกษาหันมาใชวิธีการทางตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

โดยนําเครื่องมือตาง ๆ ที่จะส่ือสารการตลาดตามโรงเรียนกลุมเปาหมาย เชน  การประชาสัมพันธ เพื่อทําใหกลุมเปาหมายน้ัน

หันมาตัดสินใจเลือกศึกษาตอในสถาบันของตน 
 

ตารางที่ 1 โครงสรางประชากรไทย พ.ศ.2527-2562  

โครงสราง ประชากร 
ป (พ.ศ.)  

2527 2539 2544 2545 2546 2562 

(จํานวนประชากร)  50,637 60,003 62,914 63,430 63,959 70,213 

รวม  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

วัยเด็ก  36.9 27.4 25.2 24.9 24.5 20.0 

วัยทํางาน  57.4 64.4 65.5 65.7 65.9 65.3 

วัยสูงอายุ  5.7 8.2 9.3 9.4 9.6 14.7 

จํานวนปทีแ่ตกตาง  12 23 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2561) 

 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก็เชนเดียวกัน เปนสถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่จะตองเขาสู

การแขงขันอยางหลีกเล่ียงไมไดตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม  เม่ือดูขอมูลของผูสมัครเขาศึกษาตอพบวา           

ในปการศึกษา 2558 มีจํานวน 2,914 คน  ปการศึกษา 2559  มีจํานวน 2,477 คน และปการศึกษา 2560 มีจํานวน 2,131 คน 

(สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560) ซ่ึงทั้งหมดเปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จะ

เห็นไดวามีอัตราการสมัครเขาเรียนลดลง 

 ดวยเหตุน้ีผูวิจัยซ่ึงเปนอาจารยที่อยูในคณะแหงน้ีจึงสนใจที่จะศึกษาวามีปจจัยอะไรบางที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอ

ระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ซ่ึงประโยชนที่ไดจะนํามาใชในการ

กําหนดทิศทาง ตลอดจนกําหนดกลยุทธในการรับสมัครนักศึกษาของคณะฯ ตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาระดับของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและระดับของการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ 
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2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

1.  ปจจัยดานชื่อเสียงและคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะ

วิทยาการจัดการ 

2.  ปจจัยดานอิทธิพลการจูงใจสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ 

3.  ปจจัยดานคาใชจายในการศึกษาสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ 

4. ปจจัยดานทําเลที่ตั้งสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ 

5.  ปจจัยดานบุคลากรสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ 

6.  ปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ 

7.  ปจจัยดานกายภาพสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ 
 

4. กรอบแนวคิด 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวของนํามาซ่ึงกรอบแนวคิดไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 

 ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวของ สรุปไดดังน้ี 

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  งานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยขอนําเสนองานวิจัยที่เก่ียวของ ดังน้ี 

ดานชื่อเสียงและคุณภาพ 

ดานอิทธิพลการจูงใจ 

การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการ
จัดการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ดานคาใชจายในการศึกษา 

ดานทําเลที่ตั้ง 

ดานกายภาพ 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ดานบุคลากร 
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พิมพพร ธรรมวิหารคุณ (2552, หนา 90) ไดศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร

บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบวาปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาบัญช ีคือ 

ครูอาจารย ที่ทําหนาที่สอนมีความรูความสามารถทางวิชาการสูง มีความสามารถในการถายถอดความรูอยางด ี

ศศิวิมล แสนเมือง (2554) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนที่มีผล

การเรียนดี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานภาพลักษณ ดานหลักสูตร และเหตุผลสวนบุคคล 

อัปสร บุบผา (2555, หนา 60) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล ตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในคณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ปจจัยทางดานบุคคล ไดแก อาจารยมีความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาที่สอนเปนอยางดี และ    

มีคุณภาพ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมมากทีสุ่ด 

ธันยากร ชวยทุกขเพื่อน (2558) ศึกษาเรื่องการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย คือ ปจจัยดานหลักสูตร และปจจัยดานอาจารยผูสอน 

 Cubillo et al. (2006) พบวา ความชอบและความถนัดของตัวนักเรียน ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ชื่อเสียง        

ของคณาจารยผูสอน คาเลาเรียน ความเปนที่ยอมรับในวงการตอหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน หรือความคาดหวังวา

เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวจะไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการและไดเขาทํางานในตําแหนงที่ดี  ลวนแลวแตมีผลตอ     

การตัดสินใจเลือกเขาศึกษายังมหาวิทยาลัยน้ัน ๆ 

 

6. วิธีการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative Research) ซ่ึงมีขั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังน้ี 

6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในงานวิจัยครั้งน้ีคือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม จํานวนทั้งส้ิน 1,327 ราย (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560) 

ตัวอยางในงานวิจัยครั้งน้ีคือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม จํานวนทั้งส้ิน 308 ราย คํานวณดวยสูตรของ Yamane (1967) ดวยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ ตามสาขาวิชา 

ขอมูลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  แสดงจํานวนตัวอยางที่เก็บ 

สาขาวิชา จํานวนประชากร จํานวนตัวอยาง 

ธุรกิจศึกษา 71 16 

การจัดการทั่วไป 384 89 

การตลาด 105 24 

การเงินการและการธนาคาร 106 25 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 43 10 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 124 29 

ธุรกิจระหวางประเทศ 91 21 

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 149 35 

การบัญชี 154 36 

นิเทศศาสตร 100 23 

รวม 1327 308 
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6.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในงานวิจัยน้ีคือ เครื่องมือที่ใชในการสรางแบบสอบถาม (questionnaire)  ประกอบดวย  

ตัวแปรตนคือปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ทั้งส้ิน 7 ดาน ไดแก ดานชื่อเสียงและคุณภาพ ดานอิทธิพลการจูงใจ ดานคาใชจายในการศึกษา ดานทําเลที่ตั้ง ดานบุคลากร 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ดานกายภาพ และตัวแปรตามคือการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการ

จัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

6.3 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

     ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งน้ี  ไดนําเอาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังน้ี 

  6.3.1 นําแบบสอบถามที่ไดออกแบบใหผูเชี่ยวชาญดานการตลาดและสถิติจํานวน 3 คนตรวจความเที่ยงตรง

ของวัตถุประสงค เน้ือหาและภาษาที่ใช หลังจากน้ันนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเน้ือหาของคําถามแตละขอของ

แบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคําถามวิจัยโดยมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 

  6.3.2 การทดสอบหาคาความเชื่อม่ัน โดยคณะผูวิจัยไดนําเอาแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญ    

ไปทําการทดสอบกับนักศึกษาคณะอ่ืนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ันโดยใชสัมประสิทธ์ิ

อัลฟาของครอนบาค เพื่อดูความเชื่อม่ันวาอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม โดยคาอัลฟาทั้งฉบับไดเทากับ 0.943 แสดงวา

แบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันอยูในระดับที่ยอมรับได  

 จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลน้ันผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ 

6.4 วิธีการเก็บขอมูล 

     ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม       

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 308 ราย ผานสาขาวิชาที่กลุมตัวอยางสังกัด 

6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  

 ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560 

6.6 การวิเคราะหขอมูล 

     ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป และใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 6.6.1 การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่และ          

คารอยละ (%)  แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 6.6.2 การวิเคราะหขอมูลระดับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 6.6.3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) ดวยวิธี stepwise  แลวนําเสนอ 

ในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 

7. ผลการวิจัย 
 

 จากการวิเคราะหขอมูล ไดผลสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังน้ี 

 ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางพบวา  นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 69.80  มีคะแนนเฉล่ียสะสม

ระหวาง 2.00-3.00  คิดเปนรอยละ 75.20 เรียนแผนการเรียนวิทย-คณิต คิดเปนรอยละ 27.90  ศึกษาอยูในสาขาวิชา      
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การจัดการทั่วไปคิดเปนรอยละ 27.40  อาชีพผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจาง  คิดเปนรอยละ 39.50  มีรายไดเฉล่ียของ

ครอบครัวตอเดือนอยูระหวาง 10,001-20,000  บาท  คิดเปนรอยละ 54.20  มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 68.30   

การเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการโดยวิธีสมัครสอบตรง คิดเปนรอยละ 91.80  สวนใหญทราบขาวสารเก่ียวกับ      

คณะวิทยาการจัดการผานทางเว็บไซตคณะฯ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.60  รองลงมาเปนเฟซบุค (Facebook) คิดเปน   

รอยละ 38.10  จากเพื่อนรุนพี่  คิดเปนรอยละ 37.90  ตามลําดับ  

  ระดับความคิดเห็นที่มีตอความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอพบวา ดานชื่อเสียงและคุณภาพ

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.21) ดานอิทธิพลการจูงใจมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.04) ดานคาใชจายในการศึกษา 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =3.92) ดานทําเลที่ตั้งมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.04)  ดานบุคลากรมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มาก ( X =4.20)  ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.22)  และดานกายภาพมีคาเฉล่ีย  

อยูในระดับมาก ( X =4.16)  สวนระดับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัย  

ราชภัฏนครปฐม คาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.21)   

กอนที่จะนําเสนอผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกัน วามีปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ 

(Multicollinearity) หรือไมซ่ึงเปนขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรอิสระและคา VIF 

ดาน ชื่อเสียง

และ

คุณภาพ

คณะ 

อิทธิพล

การจูงใจ 

คาใชจาย

ในการศึกษา 

ทําเลที่ตั้ง บุคลากร กระบวน 

การจัดการ

เรียนการสอน 

กายภาพ 

ชื่อเสียงและคุณภาพ

คณะ 

Pearson 

Correlation 
 

 

.635** 

 

.491** 

 

.508** 

. 

.649** 

 

.642** 

 

.611** 

อิทธิพลการจูงใจ Pearson 

Correlation 
 

  

.551** 

 

.544** 

 

.590** 

 

.575** 

 

.557** 

คาใชจายในการศึกษา Pearson 

Correlation 
 

 
 

 

.643** 

 

.501** 

 

.500** 

 

.502** 

ทําเลที่ตั้ง Pearson 

Correlation 
 

 
  

 

.540** 

 

.503** 

 

.543** 

บุคลากร Pearson 

Correlation 
 

 
   

 

.776** 

 

.702** 

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

Pearson 

Correlation  

 

   

 

 

 

 

 

.702** 

กายภาพ Pearson 

Correlation 
 

 
    

 

VIF  2.254 2.086 1.953 2.031 3.130 3.037 2.465 

 * ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  
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จากตารางที่ 3 พบวา เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทั้ง 7 ดาน มีความสัมพันธทางบวกกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติโดยมีคาอยูระหวาง .491-.776 ไมพบวามีปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) โดยตัวแปร

อิสระมีความสัมพันธกันเองไมควรสูงกวา 0.80 ทั้งทางบวกและลบ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ , 2544) นอกจากน้ันดูคา VIF      

ตัวแปรอิสระ ซ่ึงทั้ง 7 ตัวมีคาอยูระหวาง 1.953-3.130 ซ่ึง VIF ไมควรเกิน 5 สรุปเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  จึงทําการอานผลการวิเคราะหการถดถอยพหุดวยวิธี stepwise ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพห ุ

ตัวแปร b Std Error ß t sig 

คาคงที่ (Constant) .518 .137  3.791 .000 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ดานกายภาพ 

ดานชื่อเสียงและคุณภาพ 

ดานบุคลากร 

.208 

.264 

.243 

.164 

.048 

.042 

.041 

.048 

.215 

.278 

.240 

.173 

4.318* 

6.328* 

5.951* 

3.452* 

.000 

.000 

.000 

.001 

R = .789     R Square = .622     Adjusted R Square = .619     Standard Error = .303 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 

จากตารางที่ 4 พบวาปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพและ       

ดานบุคลากร สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 4 สมมติฐาน  สวนปจจัยดานอิทธิพลการจูงใจ ดานคาใชจายในการศึกษา ดานทําเลที่ตั้งไม

สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 3 สมมติฐาน   

 ปจจัยดานกระบวนการเรียนการสอน ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพและดานบุคลากรสามารถทํานายการ

ผันแปรของการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดรอยละ 62.20  โดย

เรียงลําดับ คาอิทธิพลหรือความสําคัญจากมากไปหานอยตามลําดับดังน้ีคือ  ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพ ดาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และดานบุคลากร  โดยเขียนสมการทํานายการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดังน้ี 

การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม = .518 + .208    ) ดาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน) +.264 (ดานกายภาพ)  + .243 (ดานชื่อเสียงและคุณภาพ) + .164 (ดานบุคลากร) 

 

8. อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพและ

ดานบุคลากร สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 4 สมมติฐาน ดังน้ี 

ปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของศศิวิมล แสนเมือง (2554)  และธันยากร 

ชวยทุกขเพื่อน (2558)  เน่ืองจากในปจจุบันมีการแขงขันกันสูงทั้งในสวนของสถาบันการศึกษาและแนวโนมความตองการของ

อาชีพในอนาคต ดังน้ันสถาบันการศึกษาที่มีกระบวนการเรียนการสอนหรือหลักสูตรที่ตอบโจทยเหลาน้ีจะชวยใหการตัดสินใจ

เขาศึกษาตอเพิ่มมากขึ้น 
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ปจจัยดานดานกายภาพสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในเรื่องความสะดวกสบายในการเดินทาง เน่ืองจากนักศึกษาที่เขามาเรียนที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมไมไดมีฐานะทางเศรษฐกิจมากนัก จึงใหความสําคัญกับสถานที่ตั้งที่การคมนาคมเขาถึงสะดวกเปนปจจัยจูงใจ

ใหเลือกศึกษาตอ สอดคลองกับงานวิจัยของสุนันท สุขสวัสดิ์ (2552, หนา 26) ที่กลาวถึงสภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ชวย

สรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูอยางมีความสุขแกผูเรียนและสรางความประทับใจใหแกผูมาเยือนในโอกาสตาง ๆ 

ปจจัยดานชื่อเสียงและคุณภาพสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับงานวิจัยของศศิวิมล แสนเมือง (2554) และ Cubillo et al. (2006) ซ่ึงใน

ปจจุบัน ชื่อเสียง คุณภาพ และภาพลักษณเปนส่ิงสําคัญที่ชวยใหตัดสินใจศึกษาตอ  โดยเฉพาะเรียนจบแลวมีงานทํา ซ่ึงเปน

ตัวชี้วัดยอย จากตัวเลขภาวะการมีงานทําจากการสํารวจบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 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

จบจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีอัตราการมีงานทําสูง  และมีคุณภาพตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 

ปจจัยดานดานบุคลากรสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับงานวิจัยของพิมพพร ธรรมวิหารคุณ (2552)  ธันยากร ชวยทุกขเพื่อน 

(2558)  และ Cubillo et al. (2006)  ซ่ึงบุคลากรโดยเฉพาะผูสอนน้ันเปนผูถายทอดความรูผานหลักสูตร ดังน้ันการมี

บุคลากรที่ดียอมสงผลถึงชื่อเสียงของหลักสูตรและสถาบันทําใหสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ 

 

9. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังน้ี 

9.1 จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาสวนใหญทราบขาวสารเก่ียวกับคณะวิทยาการจัดการทางเว็บไซตคณะฯ มากที่สุด 

รองลงมาเปนเฟซบุค (Facebook) จากเพื่อนรุนพี่ ตามลําดับ ซ่ึงทางคณะฯ ควรใหความสําคัญกับชองทางออนไลนเพราะใน

ปจจุบัน มีการใชงานอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของเทคโนโลยี ประกอบกับพฤติกรรมของเด็กยุคใหมที่ส่ือสารผาน

ชองทางน้ีมากขึ้น ดังน้ันการเขาถึงชองทางออนไลนน้ีจึงมีความสําคัญที่จะชวยใหตัดสินใจศึกษาตอคณะวิทยาการจัดการจึง

ควรสงขาวสารที่ทันสมัยเปนปจจุบัน รวมถึงการออกแบบหนาเว็บไซต และควรมีเฟซบุค (Facebook) ของคณะนอกเหนือจาก

เว็บไซต  

9.2 จากผลการวิจัยพบวาอิทธิพลของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ    

จากมากไปหานอยตามลําดับ ดังน้ี ดานกายภาพ ดานชื่อเสียงและคุณภาพ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน และดาน

บุคลากร  ดังน้ันทางคณะฯ คณะฯ จึงควรนําปจจัยเหลาน้ีมาใชในการพิจารณาเพื่อกําหนดกลยุทธการรับนักศึกษาตอไป 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนตดูคาติในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเลือกกลุมตัวอยาง 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมและการดําเนินชีวิต ปจจัยดานการรับรูภาพลักษณตราสินคา และปจจัยดานกลยุทธ

ทางการตลาดที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูบริโภค ที่มีประสบการณใชจักรยานยนตดูคาติ สถิติที่ใชสําหรับการ

วิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาความถี่ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ไดแก 

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ปจจัยดานการรับรูภาพลักษณตราสินคา โดยภาพรวมมีผลตอความจงรักภักดีในตรา

สินคาในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.10 รวมถึงปจจัยดานกลยุทธทางการตลาด มีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 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  
 

ในปจจุบัน การเดินทางดวยยานพาหนะตาง ๆ มีความหลากหลาย ทั้งรถยนตสวนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ 

เครื่องบิน เรือ รถไฟ รวมทั้งจักรยานยนต ซ่ึงมีความสําคัญตอการใชชีวิตประจําวันของผูคนจํานวนมาก เพราะมีความ

สะดวกสบายในการเดินทางมากกวาการใชยานพาหนะประเภทอ่ืน เน่ืองจากจักรยานยนตเปนยานพาหนะที่มีขนาดเล็ก มี

ราคาถูกกวารถยนต สามารถใชงานไดคลองตัว มีความรวดเร็วในการเดินทาง สามารถหาที่จอดไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ

เดินทางภายในเมือง ที่ปจจุบันน้ีมีการจราจรคอนขางติดขัด (อรวรรณ ลลิตแจมเลิศ, 2557) ผูคนตางนิยมใชรถยนตกันมากขึ้น 

สาเหตุหน่ึงมาจาก รัฐบาลมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ โครงการคืนภาษีใหแกผูที่ซ้ือรถยนตคันแรก ผลกระทบที่ตามมาคือ 

จํานวนรถยนตบนทองถนนที่เพิ่มขึ้น ดวยเหตุน้ี จํานวนผูใชรถจักรยานยนต และจักรยานยนตบิ๊กไบคจึงมีเพื่มขึ้น (วิชยา ตั้งมี

ลาภ, 2556) ถือวาเปนปรากฏการณกระแสความนิยมสําหรับกลุมจักรยานยนตบิ๊กไบค บรรดาผูประกอบการจักรยานยนต

บิ๊กไบครายตาง ๆ จึงเขามาขยายตลาด และแขงขันกันในประเทศไทย (ธนิดา นิยม, 2557)  

จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมจักรยานยนตบิ๊กไบคที่ เติบโตอยางตอเน่ืองถึง 30 เปอรเซ็นต พบวา 

รถจักรยานยนตที่มีกระบอกสูบ 400 ซีซีขึ้นไป มีสวนแบงทางการตลาดในกลุมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต สูงถึงรอยละ 36 

แบงเปน รถจักรยานยนตบิ๊กไบคจากญ่ีปุน มียอดขายในไตรมาสแรกของป 2559 รอยละ 66 ของตลาดและ รถจักรยานยนต

บิ๊กไบคจากทางตะวันตก มียอดขายในชวงไตรมาสแรกของป 2559 รอยละ 34 ของตลาดรถจักรยานยนตบิ๊กไบค ซ่ึงยอดขาย

ของจักรยานยนตบิ๊กไบคจากตะวันตกมีแนวโนมที่ดีขึ้นจากเดิม ทั้งน้ี 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 ซ่ึงไดผลดีในการสรางยอดขายใหเพิ่มมากขึ้น และเปนสวนสําคัญที่ชวย

ใหดูคาติรอดพนจากสถานการณวิกฤตทางการเงินของบริษัท (Tawfik Jelassi, 1998) จากแนวคิดของ เดวิด อาเคอร ที่ได

กลาวไววา ความจงรักภักดีในตราสินคา จะชวยปกปองตราสินคาไมใหถกูคูแขงคุกคาม ไดสะทอนใหเห็นวา ความจงรักภักดีใน

ตราสินคาจักรยานยนตดูคาติ ของผูบริโภค อาจจะมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ชวยใหการประกอบกิจการของบริษัทดูคาติฟนตัวและ

เติบโตขึ้นได ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคา ของผูใชจักรยานยนตดูคาติ 

ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการศึกษาและวิจัย จะเปนประโยชนตอบริษัทผูผลิตและจําหนายจักรยานยนต เพื่อนําไปใชเปนแนวทางใน

การบริหารจัดการกลยุทธทางการผลิตและกลยุทธทางการตลาด ใหตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางสูงสุด  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

2.1  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนตดูคาติในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

2.2  เพื่อศึกษาการรับรูภาพลักษณตราสินคาที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนตดูคาติใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.3  เพื่อศึกษาเก่ียวกับกลยุทธทางการตลาดของบริษัท ดูคาติ ประเทศไทย จํากัด ที่มีผลตอความจงรักภักดีในตรา

สินคาของผูบริโภค 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนตดคูาติในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

3.1 ประวัติและขอมูลที่เก่ียวของกับตราสินคา ดูคาติ 

บริษัท ดูคาติ ไดเริ่มกอตั้งขึ้นในป ค.ศ.1926 โดยคุณ อันโตนิโอ คาวาเลียริ ดูคาติ (Antonio Cavalieri Ducati) จด

ทะเบียนเปนบริษัทเพื่อการวิจัยและผลิตเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารทางวิทยุ หลังจากผานวิกฤตสงครามโลกครั้งที่สอง มีบริษัท

เล็ก ๆ ชื่อวา “SISTA” ซ่ึงพัฒนาระบบเครื่องยนตขนาดเล็ก และพัฒนาเครื่องยนตของรถจักรยานยนตอยางตอเน่ือง 

จนกระทั่งในชวงป 2546 – ป 2550 บริษัท ดูคาติ ประเทศไทย จํากัด (Ducati Thailand) ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทน

จําหนายอยางเปนทางการ และนํารถรุน Multistrada 1000 DS เขามาจําหนายเปนรุนแรก และรุนอ่ืน ๆ ตามมา ยอดสงมอบ

รถดูคาติมีจํานวนเติบโตสูงขึ้นทุก ๆ ป  

สัญลักษณ ดูคาติ เปนรูป “เกราะสีแดง” ในอิตาลี สีแดง หมายถึง ชัยชนะ โดยมีทางโคงอันตรายอยูตรงกลาง 

(L'Optimum Club, 2558) 

3.2 แนวคิดเก่ียวกับความจงรักภักดีในตราสินคา 

Hawkins (2001) ใหความหมายของ ความจงรักภักดีในตราสินคา ไววา ความจงรักภักดีในตราสินคา หมายถึง การ

ซ้ือสินคาของตราสินคาใดตราสินคาหน่ึงอยางสมํ่าเสมอ รวมถึง ความรูสึกในดานอารมณที่มีตอตราสินคา เม่ือผูบริโภครับรูถึง

มูลคาของสินคาหรือบริการแลวเกิดความพึงพอใจ จึงมีผลตอการเพิ่มการใชสินคาและการซ้ือซํ้า จนเกิดเปนความจงรักภักดีใน

ตราสินคา 

ส่ิงที่แสดงถึงความยึดม่ันที่ผูบริโภคมีตอตราสินคา กอใหเกิดการซ้ือซํ้า เรียกวา ความจงรักภักดีในตราสินคา เปน

สวนประกอบที่สําคัญที่สุดของการสรางคุณคาตราสินคา เพราะหากผูบริโภคไมใหความสําคัญ และความจงรักภักดีในตรา

สินคา ผูบริโภคก็อาจใหความสนใจกับสินคาของตราสินคาอ่ืน ๆ และไมเห็นถึงคุณคาในสินคาและตราสินคา หากผูบริโภคมี

ความจงรักภักดีในตราสินคาสูง ก็จะเกิดการซ้ือซํ้าในตราสินคาเดิมอยางตอเน่ือง เม่ือผูบริโภคเคยมีประสบการณที่ดีในการ

บริโภคสินคาน้ัน ๆ ก็จะชวยลดตนทุนทางดานการตลาดลง และสรางความเขมแข็งใหกับตราสินคา ใหมีอํานาจในการตอรอง 

และชวยปกปองตราสินคาจากการคุกคามของคูแขงขัน ซ่ึงความจงรักภักดีตอตราสินคาน้ัน แบงกลุมของลูกคาได 4 กลุมหลัก 

ไดแก (Aaker David, 1991) 

3.2.1 กลุมผูบริโภคที่ไมใชลูกคา (Non-Customer) คือกลุมผูบริโภคที่ใชสินคาและบริการของตราสินคา

อ่ืน ๆ หรือสินคาคนละประเภทกับตราสินคาของบริษัท 

3.2.2 กลุมผูบริโภคที่ออนไหวตอราคา (Price-Switcher) เปนกลุมผูบริโภคที่มีความจงรักภักดีในตรา

สินคาในระดับต่ํา โดยมีแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคาจากปจจัยทางดานราคา ตราสินคาใดมีราคาที่ถูกกวา ผูบริโภคก็พรอมจะ

หันไปเลือกสินคาจากตราสินคาน้ัน ๆ โดยไมคํานึงถึงปจจัยดานอ่ืน จนกระทั่งเปนนิสัยวาตราสินคาน้ัน ๆ จะมีราคาถูก และจะ

เลือกบริโภคแตตราสินคาดังกลาวโดยไมใหความสนใจในตราสินคาอ่ืน 

3.2.3 กลุมผูบริโภคที่เลือกใชตราสินคามากกวา 1 ตรา (Free Sitter) ในกรณีที่ตราสินคาไมมีความ

แตกตางจากคูแขงมากนัก หรือไมมีสินคาที่โดดเดนกวาตราสินคาอ่ืน ผูบริโภคบางรายอาจเลือกบริโภคสินคาจากหลายตรา

สินคา สลับผลัดเปล่ียนกันไป เน่ืองจากตราสินคาอ่ืน ๆ สามารถทดแทนกันได เชน โคคาโคลา กับ เปปซ่ี เปนตน ขึ้นอยูกับ

สถานการณที่ผูบริโภคกําลังเผชิญ 

3.2.4 กลุมผูบริโภคที่มีความหนักแนนม่ันคงตอตราสินคา (Committed Loyalty) เปนกลุมผูบริโภคที่เปน

ที่ตองการของเจาของตราสินคา เพราะเปนผูบริโภคที่ยึดติดในตราสินคาใดตราสินคาหน่ึง โดยไมสนใจตราสินคาอ่ืน ผูบริโภค

ประเภทน้ี จะรูสึกวา ตราสินคาที่ตนเลือกน้ันเปนเสมือนเพื่อนที่รูใจ และจะใชเฉพาะตราสินคาน้ีเทาน้ัน 
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 3.3 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูบริโภค 

 สุดาพร กุณฑลบุตร (2557: 73) ไดระบุวา พฤติกรรมการซ้ือ (Consumer buying behavior) ของผูบริโภคขั้น

สุดทาย ที่ซ้ือสินคาไปเพื่อใชสวนตัว ลักษณะของผูบริโภคประเภทน้ีมีความหลากหลายในหลาย ๆดาน ไมวา อายุ รายได 

ระดับการศึกษา วัฒนธรรม รสนิยมและอ่ืน ๆ สงผลไปยังพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคา แมชนิดเดียวกัน แตอาจตองการ

รูปแบบที่แตกตางกัน ดวยเหตุผลในการซ้ือที่แตกตางกัน และบางครั้งผูบริโภคตัดสินใจซ้ือดวยอารมณกอนเหตุผล 

อดุลย จาตุรงคกุล (2550) ใหความหมายของ พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การปฏิบัติของบุคคลที่เก่ียวของโดยตรง

กับการไดรับ และการใชสินคาและบริการ รวมทั้งกระบวนการตาง ๆ ของการตัดสินใจ ซ่ึงเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยา

ตาง ๆ พฤติกรรมผูบริโภคเก่ียวของกับการศึกษาถึงบุคคลวา บริโภคอะไร ที่ไหน บอยแคไหน และภายใตสถานการณอะไรบาง 

ที่สินคาและบริการไดรับการบริโภค 

3.4 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิต 

อดุลย จาตุรงคกุล (2550) กลาววา แบบของการใชชีวิต คือ แบบแผนของการดํารงชีวิตของบุคคลที่แสดงออก

ในทางกิจกรรม(Activities) (วิธีการใชเวลาของบุคคล) ความสนใจ(Interest) (อะไรที่บุคคลรูสึก”ชื่นใจ”ที่จะไดทํา) และความ

คิดเห็น(Opinion) (บุคคลคิดถึงบุคคล สถานที่ และส่ิงของอยางไร) ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูป Psychographic หรือเทคนิคใน

การวัดแบบของการใชชีวิต และใชจําแนกแบบของการใชชีวิต ซ่ึงจะแสดงใหเห็นภาพรวมของการปฏิบัติของบุคคล  

Antonides and Raaij (1998) ไดแบงองคประกอบที่สําคัญตามรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอการเลือกใชสินคา

ไว 3 ประการ ไดแก กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ที่เปนส่ิงที่จะสามารถบอก

ไดถึง ความคาดหวัง คานิยมของกลุม และของบุคคลน้ัน ๆ (Group and Individual Expectation & Value) และการตลาด

ที่ตอบสนองผูบริโภค (Market Reaction of Consumer) การศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตน้ีจะทําใหเห็นถึงลักษณะของ

ผูบริโภค โดยใชหลักทางจิตวิทยา อธิบายถึงการดําเนินชีวิต 

3.5 แนวคิดเก่ียวกับการรับรูภาพลักษณตราสินคา 

การรับรูตราสินคา (Brand awareness) หมายถึง การรับรูที่ผูบริโภคมีตอสินคาชนิดใดชนิดหน่ึง และระลึกถึงเม่ือมี

ความคิด ซ้ือสินคาชนิดน้ัน ๆ ภาพลักษณ (Image) การรับรูตราสินคา จะทําใหผูบริโภคพิจารณาตราสินคาจากประสบการณที่

ตนไดรับ และจะประเมินคุณคาของตราสินคาในระดับที่แตกตางกันไป (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2557) 

ตราสินคาเปน ชื่อ วลี เครื่องหมาย สัญลักษณของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพื่อแสดงถึงความแตกตางจากคูแขงขันรายอ่ืน และ

เพื่อใชระบุถึงบริษัทหรือผูขาย วาเปนสินคาที่อยูภายใตการจําหนาย การผลิต ของเครื่องหมายการคารายใด ภาพลักษณของ

ตราสินคาจึงมีความซับซอนกันระหวางดานตาง ๆ 6 ดาน ดังน้ี (Kotler, 2003)  

3.5.1 คุณสมบัติ (Attributes) ภาพลักษณของตราสินคา จะส่ือถึงคุณสมบัติที่โดดเดนของสินคาไดอยาง

ชัดเจน 

3.5.2 คุณประโยชน (Benefits) คุณสมบัติของสินคาจะตองหมายถึงคุณประโยชนของสินคา หนาที่ และ

ความสามารถที่สินคาสามารถทําได  

3.5.3 คุณคา (Value) ตราสินคาจะบงบอกบางส่ิงบางอยางเก่ียวกับคุณคาของสินคาและผูผลิต วามี

คุณคาอยางไร ทั้งในดานส่ิงที่จับตองได 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 กลยทุธทางการตลาด การผลิตสินคาออกมาขายน้ัน ไมใชวาจะผลิตอะไรมาขายก็ได แตควร

จะผลิตตามปจจัยตาง ๆ ดังน้ี (Borden, 1964) 

3.6.1  ความตองการของผูบริโภค (Consumer Wants and Needs) เพราะปลาที่เคยคิดวาหยอนเหยื่อ

ลงอะไรไปก็ตกไดหมดน้ันไดเรียนรูแลววาควรจะเลือกเหยื่ออะไร แบบไหน 

3.6.2  ตนทุนของผูบริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) จากการตั้งราคาเพื่อใหผูผลิตและผูจัด

จําหนายสามารถอยูรอดได ตองเปล่ียนเปนการตั้งราคาโดยพิจารณาตนทุน ความสามารถในการจายของผูบริโภค และตอง

คํานึงถึงตนทุนรวมทั้งหมด  

3.6.3  ความสะดวกในการซ้ือ (Convenience to Buy) จัดหาสถานที่วางจําหนายสินคาใหสามารถเขาถึง

ผูบริโภคไดงาย โดยการกระจายสินคาไปยังพื้นที่ตาง ๆ ใหผูบริโภคสะดวกในการซ้ือสินคา  

3.6.4  การส่ือสาร (Communication) เปนส่ิงที่จะชวยกระตุนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดยตองให

ความสําคัญทั้งส่ือ และสาร เพราะผูบริโภคในปจจุบันน้ันจะเลือกรับฟงและไมฟง เลือกเชื่อและไมเชื่อ 

  

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method Research Methodology) เปนการผสมผสานระหวาง

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เพื่อศึกษาเก่ียวกับปจจัย

ที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนตดูคาติ โดยมีปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานพฤติกรรมของ

ผูบริโภคและรูปแบบการดําเนินชีวิต ปจจัยดานการรับรูภาพลักษณตราสินคา และปจจัยดานกลยุทธทางการตลาด ทั้งน้ี ผูวิจัย

เลือกใชวิธีการเชิงคุณภาพเพื่อนําขอมูลที่ได มาสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม 

ไดแก 

4.1 วิธีการเชิงปริมาณ ไดแก ผูซ้ือและขับขี่จักรยานยนตบิ๊กไบค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงไมทราบ

จํานวนที่แนชัด ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน โดยเลือกตัวอยางแบบใชวิจารณญาณ (Judgement 

Sampling Design) คัดกรองเฉพาะผูที่มีประสบการณซ้ือและใชจักรยานยนตบิ๊กไบค ที่ไมทราบขนาดประชากรที่แนชัด จึง

กําหนดขนาดตามแนวทางของ Cochran (1953) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ตองการความเชื่อม่ัน 95% และยอมให

คลาดเคล่ือนได 5% เทากับ 385 ตัวอยาง โดยกําหนดความผิดพลาดไมเกิน 5% ดวยความเชื่อม่ัน 95% ทั้งน้ี เพื่อความ

แมนยําในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางเปน 400 คน โดยทําการแจกแบบสอบถามใหกับผูบริโภคที่ขับขี่

รถจักรยานยนตบิ๊กไบค ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน นํามาประมวลผลดวย

โปรแกรมทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social science) สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชกําหนดไวที่ระดับ 0.05 

เม่ือวิเคราะหขอมูลแลวผูวิจัยเสนอขอมูล ดังน้ี  

การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางดานพฤติกรรมและรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต ที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาดูคาติ โดยคํานวณหาคาสถิติ ไดแก คาความถี่ และคารอยละ 

การวิเคราะหขอมูลในดานการรับรูภาพลักษณตราสินคาดูคาติของผูบริโภค และการวิเคราะหปจจัยดานกลยุทธทาง

การตลาด ที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาดูคาติ จะวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) 

ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

สําหรับวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรตนที่สงผลตอตัวแปรตาม วัดผลงานวิจัยดวยสถิติการถดถอยแบบพหุคูณ 
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(Multiple Regression) เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนตดูคาติในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.2 วิธีการเชิงคุณภาพ สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงไดแก ผูบริหาร เจาหนาที่ผู

ใหบริการ ที่ศูนยบริการของบริษัท ดูคาติ ประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 4 สาขา ไดแก สาขา

พระราม 3 สาขาวิภาวดี สาขาราชพฤกษ และสาขาสยามพารากอน ในการเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบไมใชความนาจะเปน ใชแบบแผนการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยการสัมภาษณรายบุคคล

แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณผูบริหาร และเจาหนาที่ใหบริการ ที่ศูนยบริการบริษัท ดูคาติ 

ประเทศไทย จํากัด เก่ียวกับกลยุทธทางการตลาดของบริษัท ดูคาติ ประเทศไทย จํากัด ที่มีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคา

ของผูบริโภค ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลพรรณนาวิเคราะห โดยการถอดเทปการสนทนาระหวางผูเก็บขอมูลภาคสนามกับผูให

ขอมูล แบบคําตอคํา (Verbatim) และทบทวนบทสัมภาษณอยางละเอียด จากน้ันผูวิจัยจะจัดกลุมขอมูลคําตอบที่ใกลเคียงกัน

ไวกลุมเดียวกัน แลวจึงวิเคราะหวา ผูใหบริการน้ันมีทัศนคติอยางไรตอการสรางความจงรักภักดีในตราสินคาดูคาติ เพื่อนํามา

ประยุกตใชในการดําเนินงานของบริษัทตอไป 

 

5. สรุปผลการวิจัย  
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนตดูคาติในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิเคราะหผล ผูวิจัยจึงแบงผลการวิจัยออกเปน 2 สวน ดัง

รายละเอียดตอไปน้ี ผูวิจัยไดนําขอมูลตัวอยางจํานวน 400 ชุด ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว นํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม

ทางสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย SPSS โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 5 สวน ดังน้ี 

5.1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศชาย คิด

เปนรอยละ 86.7 มีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 46.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 90.6 มีอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 48.7 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 39.0 และมี

สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 81.7 

5.2 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน          

สวนใหญเปนผูใชหรือเคยใชจักรยานยนตดูคาติรุน Monster คิดเปนรอยละ 73.1 มีจุดประสงคในการใชเพื่อทองเที่ยว เดิน

ทางไกล คิดเปนรอยละ 77.9 มีความสนใจและเลือกซ้ือจักรยานยนตดูคาติในดานรูปทรง 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 ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับรถจักรยานยนตดูคาติ

จากทาง Facebook คิดเปนรอยละ 83.7 และมีความคิดเห็น ทัศนคติ เก่ียวกับภาพลักษณของผูใชจักรยานยนตดูคาติในดาน

การชอบความทาทาย ความเร็ว คิดเปนรอยละ 70.4  

5.3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยการรับรูภาพลักษณตราสินคา พบวา ภาพรวมมีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาใน

ระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.10 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยการรับรูภาพลักษณตราสินคาดานบุคลิกภาพ มีผลตอ

ความจงรักภักดีในตราสินคามากที่สุด ในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.22 รองลงมาคือ ดานคุณคา คาเฉล่ียเทากับ 4.21 ดาน

ผูใช คาเฉล่ียเทากับ 4.18 ดานคุณสมบัติ คาเฉล่ียเทากับ 4.16 ดานวัฒนธรรม คาเฉล่ียเทากับ 4.13 และดานคุณประโยชน 

คาเฉล่ียเทากับ 3.73  
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5.4 การวิเคราะหขอมูลปจจัยกลยุทธทางการตลาด พบวา โดยภาพรวมมีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาในระดับ

มาก คาเฉล่ียเทากับ 3.84 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยกลยุทธทางการตลาดดานความสะดวกในการซ้ือ มีผลตอ

ความจงรักภักดีในตราสินคามากที่สุด ในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.11 รองลงมาคือ ดานความตองการของผูบริโภค คาเฉล่ีย

เทากับ 3.94 ดานการส่ือสาร คาเฉล่ียเทากับ 3.83 และดานตนทุนของผูบริโภค มีคาเฉล่ียเทากับ 3.48 

5.5 การวิเคราะหปจจัยการรับรูภาพลักษณตราสินคาและปจจัยกลยุทธทางการตลาดที่สงผลตอความจงรักภักดีใน

ตราสินคา โดยใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีตัวแปรตน 

ที่มีนัยสําคัญกับตัวแปรตามทั้งหมด 7 ตัวแปร ไดแก ดานคุณสมบัติ ดานคุณประโยชน ดานคุณคา ดานวัฒนธรรม ดานบุคลิกภาพ 

ดานผูใช และดานการส่ือสาร 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคา

ของผูใชจักรยานยนตดูคาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญชื่นชอบ และเลือกซ้ือจักรยานยนต

ดูคาติ ในดานรูปทรงของจักรยานยนต มากที่สุด คือ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือจักรยานยนตดูคาต ิสอดคลองกับแนวคิดของ 

อรวรรณ ลลิตแจมเลิศ (2558) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับทัศนคติและคานิยมที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตบิ๊กไบค

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาปจจัยดานการรับรูภาพลักษณตราสินคาที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชจักรยานยนต 

ดูคาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานบุคลิกภาพของสินคา มากที่สุด ผูบริโภค

ใหความสําคัญกับตราสินคาดูคาติ ที่มีความดูดี มีเสนห และยังใหความสําคัญกับการรักษาเอกลักษณของตราสินคาดูคาติ ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ โกศล นวมบาง (2559) ศึกษาเก่ียวกับปจจัยของการรับรูภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอคุณคาตรา

สินคาของจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหจากการสัมภาษณบุคลากรของบริษัทดูคาต ิโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก่ียวกับความเขาใจ นโยบาย 

และการสรางความจงรักภักดีในตราสินคาตอผูบริโภค พบวา นโยบายหลักของบริษัทดูคาติ ในดานการใหบริการลูกคา โดยใช

กลยุทธแบบ บุคคล ตอ บุคคล คือ เจาหนาที่ผูใหบริการ และลูกคา การทําใหลูกคารูสึกเหมือนเปนครอบครัวเดียวกัน มีการ

ติดตอและดูแลทั้งรถและลูกคาอยางตอเน่ือง ในสวนของการบริการหลังการขาย พยายามมุงเนนใหเจาหนาที่ ผูใหบริการกับ

ลูกคามีชองวางระหวางกันใหนอยที่สุด ใหคําแนะนําที่ดีกับลูกคาอยางจริงใจ ไมไดมุงเนนแคจะแสวงกําไรเพียงอยางเดียว โดย

ทางดคูาติจะใหวามสําคัญกับการแนะนําดานความปลอดภัยของลูกคาเปนอันดับแรก  นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ

เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางตราสินคาและผูบริโภคขึ้นอยูเสมอ ลูกคาที่ไดเขารวมกับกิจกรรมจะเกิดความรูสึกผูกพันกับ

ตราสินคา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ SuSanna Dahlgren (2011) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับความจงรักภักดีในตราสินคาและ

การมีสวนรวมในตราสินคาของผูบริโภคในระดับที่แตกตางกัน 

 6.1 ขอเสนอแนะ  

  6.1.1 ผูบริโภคสวนใหญที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจตอราคาของจักรยานยนตดูคาติ ใน

ระดับปานกลาง แตดคูาติก็ยังเปนตราสินคาที่ไดรับความนิยมอยางสูงจากผูบริโภค ในดานของราคาที่คอนขางสูง ทําใหผูบริโภค

บางรายตัดสินใจไมเลือกซ้ือจักรยานยนตดูคาติ เพราะสาเหตุของราคา  

  6.1.2 รุนของจักรยานยนตดูคาติยังมีความหลากหลายไมมากนัก หากเทียบกับตราสินคาอ่ืน ๆ ซ่ึงดูคาติมี

จักรยานยนตที่มีเครื่องยนตขนาด 800 cc ขึ้นไป แตตราสินคาอ่ืนน้ันมีจักรยานยนตที่มีขนาดเครื่องยนตหลากหลาย  
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  6.1.3 นโยบายในดานการใหบริการลูกคาของดูคาติ ซ่ึงใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอลูกคา แตพนักงาน

บางทานอาจจะไมไดปฏิบัติตามอยางเครงครัด หรือเลือกปฏิบัติกับลูกคาที่ดูมีฐานะดี ทําใหเกิดความไมพอใจ การวิพากษวิจารณ 

สงผลเสียเปนภาพรวมของการบริการ 

 6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 การศึกษาในครั้งน้ีผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพียงเทาน้ัน แตผูที่ใช

จักรยานยนตดูคาติมีอยูทั่วประเทศ ซ่ึงขอมูลที่ไดอาจจะไมสามารถบงบอกไดวากลุมตัวอยางทั้งหมดมีทศันคติอยางไรตอตราสินคา

ดูคาติ นอกจากน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะตราสินคาดูคาติเพียงตราสินคาเดียว ซ่ึงยังมีตราสินคาอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่เปน

ตราสินคาที่มีลูกคามีความจงรักภักดใีนตราสินคา หากมีการศึกษาเพิ่มจะทําใหไดขอมูลมุมมอง ทัศนคติในดานอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย

เพิ่มเติม เก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูบริโภค 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปร

รูปจังหวัดนครปฐมและระดับการการตัดสินใจซ้ือ และ 2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

สินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ผลการศึกษาพบวาระดับสวนประสม

ทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมทุกดานรวมทั้งระดับการการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมาก 

ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริม

การตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสามารถทํานายการผันแปร

ของการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมไดรอยละ 44.20  โดยเรียงลําดับคาอิทธิพลหรือความสําคัญจากมาก

ไปหานอยตามลําดับดังน้ีคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  ดานผลิตภัณฑ และดานราคา    

 

คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  การตัดสินใจซ้ือ  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 เน่ืองจาก

ประเทศเพื่อนบานทั้งเมียนมาร เวียดนาม และกัมพูชา ขยายตัวจากการทําเกษตรมาเปนอุตสาหกรรมเกษตรมากขึ้น ประเทศ

เหลาน้ีมีการพัฒนาแบบกาวกระโดด สามารถเรียนรูและพัฒนาการทําอุตสาหกรรมของตนเองไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะสินคาใน

การดํารงชีวิต เชน ผัก ผลไม เน้ือสัตวตาง ๆ เปนตน 

จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องการผลิตเน้ือหมูและหมูแปรรูป ที่มีชื่อเสียง เชน หมูแผน หมูหยอง หมูแทง 

เปนตน ซ่ึงเม่ือมาดูอุตสาหกรรมแปรรูปน้ันมีความสําคัญมากในการเพิ่มมูลคาจากเน้ือหมูใหเปนสินคาหมูแปรรูปชนิดตาง ๆ  

ซ่ึงสวนใหญน้ันเปนผูผลิตขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ซ่ึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจน้ันมาจากภาครัฐใหการสนับสนุน

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SME)เพื่อสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว จากขอมูลทางดานเศรษฐกิจ

พบวามูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) ของธุรกิจขนาดยอม (SMEs) ไตรมาสแรกของป 2560 ขยายตัวไดรอยละ 

4.9 สูงกวาไตรมาสกอนที่ขยายตัวรอยละ 4.3 ในขณะทีจี่ดีพี ประเทศขยายตัวรอยละ 3.3 โดยมีสัดสวนตอจีดีพี ประเทศเพิ่มขึ้น

จากรอยละ 42.2 ในปกอน เปน รอยละ 42.5 คิดเปนมูลคากวา 1.61 ลานลานบาท (สํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม, 2560, หนา 1) จะเห็นไดวาธุรกิจขนาดยอมน้ันมีโอกาสที่จะเติบโตและสรางความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจใหกับ

ประเทศ นอกจากน้ันสถานการณและแนวโนมดานการทองเที่ยวในระดับประเทศ พบวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนับเปน

อุตสาหกรรมที่มีบทบาทอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศ การทองเที่ยวภายในประเทศก็เติบโตขึ้นอยางเปนที่นาพอใจเชนกัน  

ซ่ึงจังหวัดนครปฐมก็เปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญที่อยูไมไกลจากเมืองหลวงจึงมีโอกาสที่นักทองเที่ยวจะซ้ือสินคาของฝากของที่ระลึก 

ซ่ึงหน่ึงในสินคาขึ้นชื่อของจังหวัดคือสินคาหมูแปรรูป ซ่ึงเปนที่รูกันวาจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่มีการเล้ียงสุกรเปนอันดับสอง

ของประเทศไทย และมีการประกอบธุรกิจเก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑจากเน้ือสุกรอยูเปนจํานวนมาก ผลจากการศึกษา

ปริมาณการแปรรูปเน้ือสุกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม พบวา ในปจจุบัน อุตสาหกรรมสุกรของจังหวัดนครปฐม มีการขายในรูป

ของเน้ือสุกรสดชําแหละเปนสวนใหญ สวนการแปรรูปเน้ือสุกรชําแหละเปนผลิตภัณฑ มีเพียงรอยละ 9.44 ของการผลิตเน้ือ

สุกรทั้งหมด (ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว, 2551 อางถึงจากดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร, 2552) และเม่ือพิจารณาถึง

สัดสวนกําไรตอปริมาณการผลิตที่เกิดขึ้น การแปรรูปเปนผลิตภัณฑมีสัดสวนที่มากกวาการขายเน้ือสุกรชําแหละหนาเขียง 

ดังน้ัน การสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถที่จะประกอบกิจการการแปรรูปผลิตภัณฑจากเน้ือสุกรจึงควรเกิดขึ้น  

แตปญหาที่พบสวนใหญคือการตลาด ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการทําธุรกิจ เพราะจะทําใหเกิดการซ้ือขายขึ้น ซ่ึงปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดที่จะศึกษาน้ันประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการ

สงเสริมการตลาด  ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาปจจัยสวนประสมการตลาดทั้ง 4 ดานน้ันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา

หมูแปรรูปของผูบริโภคอยางไร  ซ่ึงประโยชนที่ไดจะนําไปใชในการกําหนดทิศทางและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจตอไป  

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1.  เพื่อศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมและ

ระดับการการตัดสินใจซ้ือ 

2.  เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม  

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

1.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑสงผลทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัด

นครปฐม 
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2.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาสงผลทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม 

3.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายสงผลทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหมูแปร

รูปจังหวัดนครปฐม 

4.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดสงผลทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหมูแปรรูป

จังหวัดนครปฐม 

 

4. กรอบแนวคิด 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวของนํามาซ่ึงกรอบแนวคิดไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 

ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยขอทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวของ สรุปไดดังน้ี 

5.1  แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ของ Blackwell, Miniard, & Engel (2001), Schiffman & Kanuk (2007, 

pp. 512–529) และ Kotler (2006 , p.180) จากการเปล่ียนแนวคิดจากมุงการผลิตมาสูแนวคิดมุงการตลาด  จึงจําเปนตองมี

การการศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสินใจ และการกระทําของผูบริโภคที่เก่ียวกับการซ้ือและการใชสินคา นักการตลาด

จําเปนตองศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรม ผูบริโภคดวยเหตุผลหลายประการกลาวคือ พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธ

การตลาดของธุรกิจ  

5.2  โมเดลของพฤติกรรมผูบริโภค ของ Hawkins et al. (2007) กลาวถึงการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคประกอบดวย

กระบวนการตัดสินใจซ้ือและการกระทําของแตละบุคคลที่เก่ียวกับการรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก 

การเลือกและการซ้ือสินคาและกระบวนการภายหลังจากซ้ือ 

5.3  แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจของผูบริโภคของ Kotler & Armstrong (2010) ขั้นตอนในการตัดสินใจเพื่อเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑ ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอน 1) การรับรูถึงความตองการ 2) การคนหาขอมูล 3) การประเมินผลทางเลือก 4) การ

ตัดสินใจซ้ือ 

5.4  แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของ Kotler & Armstrong (2010) และเสรี วงมณฑา (2542) 

กลาวถึงการมีสินคาที่ตอบสนอง ความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภคยินดี

ดานผลิตภัณฑ 

การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา

หมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม 

ดานราคา 

ดานชองทาง 

การจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริม

การตลาด 
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จาย เพราะมองเห็นวาคุมคา รวมถึงมีการจัดจําหนาย กระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือ เพื่อใหความสะดวกแก

ลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคา และเกิด พฤติกรรมอยางถูกตอง โดยสวนประสมทางการตลาด

ประกอบดวย 4Ps คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) 

5.5  งานวิจัยที่เก่ียวของ เน่ืองจากงานวิจัยที่เก่ียวกับสินคาหมูแปรรูปน้ันผูวิจัยไมพบวามีใครทําวิจัย จึงขอนําเสนอ

งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑอาหารที่เก่ียวของ ดังน้ี 

นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารทางอินเทอรเนต

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารทางอินเทอรเน็ต โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ 

ปจจัยดานชองทางการจัดจาหนาย ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

และปจจัยดานตราผลิตภัณฑและลักษณะบรรจุภัณฑ 

เอมธิกานต ทาวงคมา (2559) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ ในเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี 

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด แบบ 4P มีผล ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05  

ภรณี แยมพันธ (2559) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑผักและผลไมแปรรูปตราดอยคํา

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑผักและผลไมแปรรูปตราดอยคํา มีทั้งหมด 3 ปจจัย โดยเรียงลําดับ

จากคาสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยจากมากไปนอย คือปจจัยดานราคา ปจจัยดานบุคคลและระบบการจัดคิว และปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ในขณะที่ปจจัยดานรูปลักษณของบรรจุภัณฑและความหลากหลายของสินคา ปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการขาย และปจจัยดานกายภาพและกระบวนการ ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑผัก

และผลไมแปรรูปตราดอยคํา  

 

6. วิธีการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative Research) ซ่ึงมีขั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังน้ี 

6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในงานวิจัยน้ีคือผูบริโภคสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม ไมทราบจํานวนที่แนนอน 

ตัวอยางในงานวิจัยน้ีคือผูบริโภคสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม จํานวน 400 ราย ดวยสูตรคํานวณแบบไมทราบ

จํานวนประชากร (อภนัินท จันตะนี และคณะ, 2539)  สุมตัวอยางแบบบังเอิญ  

6.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในงานวิจัยน้ีเครื่องมือที่ใชในการแบบสอบถาม (questionnaire)  ประกอบดวย  4 ตอน 

     6.2.1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา 

เปนคําถามปลายปดใหเลือกตอบ 

     6.2.2 พฤติกรรมการซ้ือ จํานวน 3 ขอ ไดแก ความถี่ในการซ้ือ คาใชจายในการซ้ือ/ครั้ง ชวงวันในการซ้ือ 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 การตัดสินใจซ้ือสินคา เปนมาตรวัด 5 ระดับใหเลือกตอบคือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
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6.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งน้ี  ไดนําเอาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังน้ี 

6.3.1 นําแบบสอบถามที่ไดออกแบบใหผูเชี่ยวชาญดานการตลาดและสถิติจํานวน 3 คนตรวจความเที่ยงตรง

ของวัตถุประสงค  เน้ือหาและภาษาที่ใช หลังจากน้ันนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเน้ือหาของคําถามแตละขอ

ของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคําถามวิจัย โดยมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-

1.00 

6.3.2 การทดสอบหาคาความเชื่อม่ัน โดยคณะผูวิจัยไดนําเอาแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญไป

ทําการทดสอบกับผูบริโภคสินคาอ่ืน ๆที่ไมใชสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม จํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ัน

โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เพื่อดูความเชื่อม่ันวาอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม  โดยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาคของตัวแปรสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดานไดเทากับ 0.840  สวนการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัด

นครปฐมไดคาเทากับ 0.871 แสดงวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันอยูในระดับที่ยอมรับได  

 จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลน้ันผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ 

6.4 วิธีการเก็บขอมูล 

     ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม เก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ราย ตามแหลงทองเที่ยว ที่เปนจุดจําหนายสินคาหมูแปรรูป ไดแก ตลาดหนาองคพระ

ปฐมเจดีย ตลาดดอนหวาย จุดจําหนายสินคาหมูแปรรูปตามรานจําหนายสินคาใหนักทองเที่ยวหรือปมนํ้ามัน   

6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2560 

6.6 การวิเคราะหขอมูล 

    ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

6.6.1.การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่และคา 

รอยละ (%) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 6.6.2.การวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยสวนประสมการตลาดทั้ง 4 ดานและระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม ใช คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  6.6.3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดทั้ง 4 ดานที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูป

จังหวัดนครปฐม ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) ดวยวิธี enter แลวนําเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย  

 

7. ผลการวิจัย 
 

 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังน้ี 

 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 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 15,001-20,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 33.00 รองลงมา10,001-15,000บาท คิดเปนรอยละ 28.80 มีการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี         

คิดเปนรอยละ 39.80 รองลงมามัธยมปลายหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 25.00  
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ดานพฤติกรรมในการซ้ือสินคาพบวา สวนใหญซ้ือนอยกวาเดือนละครั้ง คิดเปนรอยละ 51.50 รองลงมาซ้ือเดือนละ

ครั้ง คิดเปนรอยละ 20.80 สวนใหญมีคาใชจายในการซ้ือตอครั้งตอครั้ง 300 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 65.30 รองลงมา 101-

200บาท คิดเปนรอยละ 21.00 สวนใหญจะซ้ือในชวงวันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 35.00  

ระดับความคิดเห็นที่มีตอความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา ดานผลิตภัณฑมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มาก ( X =3.95) ดานราคามีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.07) ดานชองทางการจัดจําหนายมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

( X =3.94) ดานการสงเสริมการตลาดมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =3.98)  สวนระดับการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูป

จังหวัดนครปฐมคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =3.89)   

กอนที่จะนําเสนอผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และความสัมพันธรหวางตัวแปรอิสระดวยกัน วามีปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ 

(Multicollinearity) หรือไม ซ่ึงเปนขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลของความสัมพันธดังตาราง 

 

ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรอิสระและคาVIF 

n=400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05   

** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

 

จากตารางที่ 1 พบวา เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทั้ง 4 ดาน มีความสัมพันธทางบวกกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติโดยมีคาอยูระหวาง .420-.611 ไมพบวามีปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) โดยตัวแปร

อิสระมีความสัมพันธกันเองไมควรสูงกวา 0.80 ทั้งทางบวกและลบ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2544) นอกจากน้ันดูคาVIF ตัว

แปรอิสระ ซ่ึงทั้ง 4 ตัวมีคาอยูระหวาง 1.462-1.815 ซ่ึง VIFไมควรเกิน 5 สรุปเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  จึงทําการอานผลการวิเคราะหการถดถอยพหุดวยวิธี enter ดังตารางที 4 

 

 

 

 

ดาน 

ผลิตภัณฑ    ราคา ชองทางการ

จัดจําหนาย 

การสงเสริม

การตลาด 

ผลิตภัณฑ Pearson 

Correlation 

     .611** .452**    .453** 

ราคา Pearson 

Correlation 

  .515** .420** 

ชองทางการ

จัดจําหนาย 

Pearson 

Correlation 

   .494** 

การสงเสริม

การ 

Pearson 

Correlation 

    

VIF  1.748 1.815 1.582 1.462 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยพห ุ

ตัวแปร b Std Error ß t sig 

คาคงที่ (Constant) 1.179 .164  7.185 .000 

ดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด 

.123 

.107 

.291 

.162 

.164 

.045 

.038 

.033 

.137 

.113 

.358 

.223 

2.749* 

2.239* 

7.578* 

4.896* 

.000 

.006 

.026 

.000 

R = .665     R Square = .442     Adjusted R Square = .436     Standard Error = .371 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

  

จากตารางที่ 2 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและ

การสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐานทั้ง 4 สมมติฐาน   

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน สามารถทํานายการผันแปรของการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหมูแปรรูป

จังหวัดนครปฐมไดรอยละ 44.20  โดยเรียงลําดับคาอิทธิพลหรือความสําคัญจากมากไปหานอยตามลําดับดังน้ีคือ ดานชองทาง

การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  ดานผลิตภัณฑ และดานราคา   ซ่ึงสามารถเขียนสมการทํานายการตัดสินใจเลือก

ซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม ไดดังน้ี 

การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหมูแปรรูป= 1.179 + .123 (ดานผลิตภัณฑ) +.107 (ดานราคา)  + .291 (ดานชองทาง

การจัดจําหนาย) + .162 (ดานการสงเสริมการตลาด) 

 

8. อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย

และการสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ นัทธมน เดชประภัสสร (2558) และ เอมธิกานต ทาวงคมา (2559)  ซ่ึงสวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนอง ความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภค

ยินดีจาย เพราะมองเห็นวาคุมคา รวมถึงมีการจัดจําหนาย กระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือ เพื่อใหความ

สะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคา และเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง โดยสวนประสมทาง

การตลาดประกอบดวย 4Ps ดังน้ี ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด (เสรี วงมณฑา, 2542, 

Kotler and Armstrong ,2010) ซ่ึง 4Ps น้ันเปนส่ิงสําคัญทางการตลาดที่ผูขายจะตองใหความสําคัญ เพราะทุกตัวจะมีความ

เก่ียวพันกัน แตละตัวจะมี ความสําคัญเทาเทียมกัน เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของเปาหมายทางการตลาด คือ 

ตัวผูบริโภค (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2541)  สวนของภรณี แยมพันธ (2559) ผลงานวิจัยสอดคลองเฉพาะปจจัยปจจัยดานราคา 

และปจจัยดานผลิตภัณฑ อาจเปนเพราะลักษณะของสินคาเปนคนละประเภทกัน จึงทําใหผลวิจัยที่ไดมีความแตกตางกัน 
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9. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังน้ี 

9.1 จากผลการวิจัยพบวา ดานพฤติกรรมในการซ้ือสินคาพบวา สวนใหญซ้ือนอยกวาเดือนละครั้ง สวนใหญมี

คาใชจายในการซ้ือตอครั้ง 300 บาทขึ้นไป สวนใหญจะซ้ือในชวงวันหยุดนักขัตฤกษ น้ัน จึงควรกระตุนการขายดวยการ

สงเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มความถี่ในการซ้ือของผูบริโภค รวมทั้งคาใชจายในการซ้ือตอครั้ง อันจะสงผลใหยอดขายเพิ่มขึ้น 

9.2 จากผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดานน้ันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูป

จังหวัดนครปฐม โดยเรียงลําดับของนํ้าหนักอิทธิพลจากมากไปหานอยตามลําดับดังน้ีคือดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ

สงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานราคา จึงควรนําปจจัยเหลาน้ีมาใชในการพิจารณากําหนดทิศทางและกลยุทธ ของ

ธุรกิจ โดยเฉพาะชองทางการจัดจําหนายมีสวนสําคัญที่จะทําใหธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึ้น ซ่ึงเม่ือสํารวจจากเสนทางทองเที่ยว

ของจังหวัดนครปฐมที่เปนเสนทางหลักยังพบวารานคาที่วางขายสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐมยังมีจํานวนนอย ในขณะที่

จํานวนนักทองเที่ยวที่เปนผูบริโภคมีแนวโนมเติบโตขึ้น ดังน้ันผูประกอบการจึงควรที่จะเพิ่มจุดจําหนายสินคาใหเพิ่มมากขึ้น 

หรือควรใชชองทางออนไลนในการขายสินคา จะเปนแนวทางที่เหมาะสมในกรณีที่ไมสามารถเพิ่มจุดจําหนายสินคาได 

เน่ืองจากตนทุนต่ําแตใหผลทางการตลาดไดดี และใชรวมกับการสงเสริมการตลาดเน่ืองจากมีนํ้าหนักอิทธิพลรองลงมา ก็จะ

ชวยใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ันควรใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑไมวาจะเปนคุณภาพสินคา 

บรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐาน และดึงดูดสายตา เพื่อเพิ่มการตัดสินใจซ้ือ ตลอดจนในเรื่องราคาที่เหมาะสมหรือการใชกลยุทธดาน

ราคาตาง ๆ ซ่ึงจะชวยสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหมูแปรรูปจังหวัดนครปฐม 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาส่ิงที่เอ้ือตอการทําวิจัยและแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย             

สายสนับสนุน 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล    

3) วิเคราะหส่ิงที่เอ้ือตอการทําวิจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และ 4) ศึกษา

แนวทางการสงเสริมแรงจูงใจในการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 127 คน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ การ

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา  

1.  ส่ิงที่เอ้ือตอการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับปานกลาง 

และแรงจูงใจในการทําวิจัยอยูในระดับมาก 2. อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางานตางกัน มีแรงจูงใจในการ

ทําวิจัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนเพศ รายไดเฉล่ียตอเดือน และหนวยงานที่สังกัดตางกัน มีแรงจูงใจ

ในการทําวิจัยไมแตกตางกัน 3. ส่ิงที่เอ้ือตอการทําวิจัย ประกอบดวย เงินทุนในการทําวิจัย และส่ิงแวดลอม วัสดุ อุปกรณเครื่องมือ 

และส่ิงอํานวยความสะดวก เปนปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทําวิจัย 4. แนวทางการสงเสริมแรงจูงใจในการทํางานประจํา

สูงานวิจัย ประกอบดวย 1) กําหนดรูปแบบการวิจัย จากงานประจําสูงานวิจัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย          

2) จัดฝกอบรมเทคนิคการวิจัยงานประจําสูงานวิจัยและการศึกษาดูงานตางสถาบัน 3) จัดใหมีคลินิกการวิจัยและมีอาจารยที่

ปรึกษาการวิจัย 4) สงเสริมใหมีการนําการวิจัยจากงานประจําสูงานวิจัยมาใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 5) พัฒนาทัศนคติที่ดี

ในการทําวิจัย โดยการใหรางวัลแกผลการวิจัยที่สรางสรรคและเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย และ 6) จัดสัมมนาผลการวิจัย

งานประจําสูงานวิจัยเพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลผลการวิจัยและสรางเครือขายการวิจัย 

 

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  
 

ปจจุบันสภาวะแวดลอมไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนดานเทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร เศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง กฎหมาย รวมถึงสภาพการแขงขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังน้ันองคการจึงจําเปนตองเตรียมความพรอมใน      

ดานความรู ทักษะ ความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับตอกระแสการเปล่ียนแปลงตาง  ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต           

ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรจัดเปนทรัพยากรที่สําคัญในขับเคล่ือนการบริหารงาน องคการหรือหนวยงานใด ๆ จะสามารถ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ยอมขึ้นอยูกับคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร (สุธิภา  

สายเจริญ, 2553) คุณภาพและศักยภาพของบุคลากรจะเกิดขึ้นไดองคการจําเปนตองมีการพัฒนาในดานตาง ๆ การพัฒนา    

ที่ดีน้ันควรมีพื้นฐานมาจากหลักฐานการวิจัย ซ่ึงในองคการทั้งภาครัฐและเอกชนตางหันมาสนใจและใหความสําคัญเก่ียวกับ

การพัฒนาองคการโดยใชการวิจัยเปนฐานในการขับเคล่ือนใหการเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง งานวิจัยเปนเครื่องมือที่สําคัญที่

ชวยผลักดันใหองคการไปสูความเจริญกาวหนา เน่ืองจากงานวิจัยเปนกระบวนการหน่ึงที่ชวยใหเกิดความรูใหม ๆ เพื่อตอบ

ปญหาตาง ๆ อยางเปนระบบ ชวยในการพัฒนาการบริหารหนวยงาน รวบรวมขอมูลเพื่อชวยสถาบันกําหนดนโยบาย วางแผน

และตัดสินใจ ซ่ึงแมแตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยังไดกําหนดใหการวิจัยเปนภารกิจที่สําคัญประการหน่ึงของมหาวิทยาลัย  

สําหรับการวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดกําหนดเงื่อนไขของ  

การตอสัญญาจางและการเล่ือนขั้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนไดน้ัน ตองมีการทํางานวิจัยที่เกิดจากพัฒนางาน

ประจําของตนเองที่รับผิดชอบ การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยหรืองานวิจัยจากงานประจํา (routine to research) คือ     

การใชงานวิจัยเปนเครื่องมือสรางความรูเพื่อนํามาพัฒนางานประจํา ชวยเพิ่มขีดความสามารถของคนทํางานใหผลิต

ผลงานวิจัยออกมาและสามารถปอนกลับไปพัฒนางานประจําใหดียิ่งขึ้น (เทพศักดิ์  บุณยรัตนพันธุ, 2558: ออนไลน) การวิจัย

ในงานประจําจึงไมใชแคการแกปญหาที่หนางาน แตยังเปนการสรางความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ ทดลอง พิสูจนดวย          

การปรับเปล่ียนวิธีการและกระบวนการทํางาน เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ และผูใหบริการสามารถพัฒนาตนเองดวย

การเรียนรูอยางตอเน่ือง ปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย คือ การนํากระบวนการจัดการความรูมา

บูรณาการผานการแลกเปล่ียนเรียนรู การมีทีมงานที่ดี มีพี่เล้ียงที่มีความรู ทักษะ ประสบการณในหนวยงานที่ตองการพัฒนา 

มีเวทีการนําเสนอเม่ือโครงการสําเร็จ และมีการสรางแรงจูงใจภายนอกสูแรงจูงใจภายในดวยการตอบสนองความตองการ

ภายในตั้งแตระดับพื้นฐาน  เชน รางวัลที่ทาทายความรูสึก ประโยชนในการเล่ือนระดับและประเมินผลการปฏิบัติงาน (ปารมี  

ทองสุกใส, 106-128)  

ที่ผานมาการพัฒนางานประจําใหเกิดเปนงานวิจัยไมไดเกิดขึ้นอยางกวางขวางในแวดวงพนักงานมหาวิทยาลัย     

สายสนับสนุน เน่ืองจากพนักงานคิดวางานวิจัยในงานประจํามีขั้นตอนกระบวนการทํางานคอนขางมาก งานวิจัยเปนงานที่ตอง

ทําโดยนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญ จึงทําใหเกิดความกังวลไมกลาที่จะแกปญหาตาง ๆ ดวยงานวิจัย ทําใหการดําเนินการ    

เพื่อแกปญหาในงานประจําไมไดนํามาพัฒนาตอยอดไปเปนงานวิจัย ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญใน  

การวิจัยและการนําผลการวิจัยมาใชประโยชน งานวิจัยสวนใหญเปนของอาจารยหรือนักวิจัย ยังไมไดแพรหลายสําหรับ

พนักงานสายสนับสนุนเทาใดนัก  

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง แนวทางการสงเสริมแรงจูงใจใน         

การทํางานประจําสูงานวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเปนประโยชนใน       

การพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการสงเสริมแรงจูงใจของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และนําผลการศึกษาดังกลาว

เสนอตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมแรงจูงใจใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมเห็นความสําคัญและสนใจพัฒนางานประจําสูงานวิจัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเปน      

สวนหนึ่งที่ชวยสงเสริมศักยภาพของบุคลากรใหมีคุณภาพทันตอการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึนและยังเปนการเพิ่มศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัย 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษาส่ิงที่เอ้ือตอการทําวิจัยและแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

 2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 3.  เพื่อวิเคราะหส่ิงที่เอ้ือตอการทําวิจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

         4. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมแรงจูงใจในการทํางานประจําสูงานวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

 1.  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันจะมีแรงจูงใจในการทําวิจัยแตกตางกัน 

 2.  ส่ิงที่เอ้ือตอการทําวิจัยมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 

185 คน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970: 608 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 

2557: 179)  ไดขนาดตัวอยาง จํานวน 127 คน ใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified 

random sampling) โดยใชหนวยงานเปนชั้นภูมิในการแบง และผูใหขอมูลหลัก (key informants) ในการสัมภาษณระดับลึก 

(in-depth interviews) จํานวน 5 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้ง มี 2 สวน ดังน้ี สวนที่ 1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชกับ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน แบงเปน 4 ตอนดังน้ี ตอนที่ 1 คําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
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ตอนที่ 2 คําถามเก่ียวกับส่ิงที่เอ้ือตอการทําวิจัย ตอนที่ 3 คําถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการทําวิจัย ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะและ

ความคิดเห็นเพิ่มเติมแนวทางการสงเสริมแรงจูงใจในการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (open ended) เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป และสวนที่ 2             

แบบสัมภาษณระดับลึก (Indepth interview guideline)  

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี  ไดดําเนินการคัดเลือกแบบสอบถามแลวนําไปวิเคราะหขอมูลที่โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 1) การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชการหาคาความถี่และคารอยละ     

2) การวิเคราะหส่ิงที่เอ้ือตอการทําวิจัยของพนักงานมหาวิยาลัยสายสนับสนุน ประมวลผลขอมูลโดยใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 3) การวิเคราะหแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประมวลผลขอมูล โดยใชคาเฉล่ีย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4) การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานสายสนับสนุน จําแนกตามปจจัย

สวนบุคคล โดยใชการทดสอบแบบที สําหรับตัวแปรที่จําแนกเปน 2 กลุม และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และ

สําหรับตัวแปรที่จําแนกเปน 3 กลุมขึ้นไป กรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบความแตกตาง

เปนรายคูดวยวิธี 5) การวิเคราะหส่ิงที่เอ้ือตอการทําวิจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานสายสนับสนุน โดยใช

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 6) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจาก

การสัมภาษณระดับลึกในประเด็นเก่ียวของเพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมแรงจูงใจในการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยของ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา แลวนําเสนอขอมูลในรูปแบบความเรียง 

 

6. ผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยประกอบไปดวยผลการวิเคราะหสถิติพรรณนา และสถิตสรุปอางอิง ดังน้ี 

 1. คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่ิงที่ เ อ้ือตอการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพบวา ส่ิงที่เอ้ือตอการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  

 2. คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจําแนกแรงจูงใจในการทําวิจัย พบวา แรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

 3. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 1) อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางานตางกัน มีแรงจูงใจในการทําวิจัย

ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) เพศ รายไดเฉล่ียตอเดือน และหนวยงานที่สังกัดตางกัน 

มีแรงจูงใจในการทําวิจัยไมแตกตางกัน 

 4. ผลการศึกษาแนวทางการสงเสริมแรงจูงใจในการทํางานประจําสูงานวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย            

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดผลสรุปดังน้ี 1) กําหนดรูปแบบการวิจัยจากงานประจําสูงานวิจัยใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย และประกาศใหเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยใหครอบคลุม คณะ ศูนย สํานัก              

2) จัดฝกอบรมเทคนิคการวิจัยงานประจําสูงานวิจัยใหแกพนักงานและการศึกษาดูงานตางสถาบัน 3) จัดใหมีคลินิกการวิจัย

งานประจําสูงานวิจัย และมีอาจารยที่ปรึกษาการวิจัย 4) สงเสริมใหมีการนําการวิจัยจากงานประจําสู งานวิจัยมาใชใน        

การปฏิบัติงานในหนาที ่5) พัฒนาทัศนคติที่ดีในการทําวิจัยงานประจําสูงานวิจัย โดยการใหรางวัลแกผลการวิจัยที่สรางสรรค

และเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย และ 6) จัดสัมมนาผลการวิจัยงานประจําสูงานวิจัยเพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียน

ขอมูลผลการวิจัยและสรางเครือขายการวิจัย 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 

 1. ส่ิงที่เอ้ือตอการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวนิดา พิงสระนอย (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทําวิจัยของ

บุคลากรสายวิชาการ กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่เอ้ือตอการทําวิจัยอยูใน

ระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรา บุญมานํา และสมควร ทรัพยบํารุง (2552) ที่ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ ปจจัย

เก้ือหนุนและปจจัยในการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   

 2. แรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยธนกฤต  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 

ดังน้ี 1) ปจจัยจูงใจสวนใหญอยูในระดับมาก และ 2) ปจจัยค้ําจุนสวนใหญอยูในระดับมาก ดังที่ สุพานี  สฤษฎวานิช (2552: 

156) ไดอธิบายแรงจูงใจในการทํางาน โดยที่แรงจูงใจประกอบดวย 1) ปจจัยจูงใจ ซ่ึงจะมีผลตอความสําเร็จของงาน พนักงาน

จะเกิดความพึงพอใจในงาน ปจจัยดังกลาวจะมีผลตอประสิทธิภาพใน การทํางานของพนักงานโดยตรง และ 2) ปจจัยค้ําจุน

เปนปจจัยที่ปองกันและลดความรูสึกไมพอใจในการทํางานของพนักงาน เปนปจจัยที่มีผลตอการทํางาน 

 3. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มี อายุ ระดับ

การศึกษา และประสบการณในการทํางานตางกัน มีแรงจูงใจในการทําวิจัยในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 สวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มี เพศ รายไดเฉล่ียตอเดือน และ

หนวยงานที่สังกัดตางกัน มีแรงจูงใจในการทําวิจัยไมแตกตางกัน 

  3.1  จากผลการศึกษาพบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีอายุตางกัน 

แรงจูงใจในการทําวิจัยในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ Jacobs & 

McClelland (1994) ทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของแรงจูงใจในการทํางานและปจจัยแรงจูงใจสวนบุคคลของพนักงานใน 

Kentucky ผลจากการศึกษาพบวาอายุ การทํางานมีสงผลกระทบตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน  

  3.2 จากผลการศึกษาพบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีระดับ

การศึกษาตางกัน แรงจูงใจในการทําวิจัยในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัย

ของรุงนภา  อินภูวา (2551: 93) ศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการทําวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง          

ผลการศึกษาพบวา บุคลากรมีแรงจูงใจในการทําวิจัยเม่ือจําแนกตามเพศและตําแหนงงานที่แตกตางกัน บุคลากรมีแรงจูงใจใน

การทําวิจัยไมแตกตางกัน สวนปจจัยดานระดับการศึกษาและหนวยงานที่สังกัดที่แตกตางกัน บุคลากรมีแรงจูงใจในการทําวิจัย

แตกตางกัน  

  3.3  จากผลการศึกษาพบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ มี

ประสบการณในการทํางานตางกันแรงจูงใจในการทําวิจัยในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณ  พรมเขต (2556: 33-34) ที่ศึกษา ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการทําวิจัยของอาจารย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการศึกษา พบวา ระดับแรงจูงใจในการทําวิจัยของอาจารยในภาพรวมอยูในระดับ

มาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา แรงจูงใจในการทําวิจัยดานโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในอาชีพมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ และประสบการณ มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทําวิจัย  

  3.4 จากผลการศึกษาพบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีเพศใน     

การทํางานตางกัน แรงจูงใจในการทําวิจัยในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัย

ของรุงนภา  อินภูวา (2551: 93) ศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการทําวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ผล

การศึกษาพบวา บุคลากรมีแรงจูงใจในการทําวิจัยเม่ือจําแนกตามเพศและตําแหนงงานที่แตกตางกัน บุคลากรมีแรงจูงใจใน

การทําวิจัยไมแตกตางกัน  

  3.5 จากผลการศึกษาพบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีรายไดเฉล่ีย

ตอเดือน ในการทํางานตางกันแรงจูงใจในการทําวิจัยในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง

กับงานวิจัยของ Schmidt (1975 อางถึงใน โกมล  บัวพรหม, 2553: 46) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใชทฤษฎีของเฮิรซเบิรก ผลการวิจัยพบวา องคประกอบของปจจัยกระตุนสวนมากทําใหผูบริหารเกิด

แรงจูงใจในการทํางาน แตไมมีความพอใจเก่ียวกับเงินเดือน ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน และนโยบายและการบริหารงาน  

  3.6 จากผลการศึกษาพบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีหนวยงานที่

สังกัดตางกันในการทํางานตางกัน แรงจูงใจในการทําวิจัยในภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังที่ 

กรมสงเสริมการเกษตร, กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร (2556: 4) ไดกลาวเก่ียวกับการวิจัย    

R to R  มีองคประกอบที่สําคัญ 4 อยาง คือ โจทยวิจัย ผูวิจัย ผลลัพธของงานวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใช ประโยชน โดยมี

เปาหมายหลัก คือ 1) คนทํางานจะเปนผูคนหาและสรางความรูใหมไดดวยตนเอง 2) มีความเชื่อม่ันในศักยภาพการเรียนรูของ

มนุษย และ 3) หวังผลในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองคการ 

 4. ส่ิงที่เอ้ือตอการทําวิจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ในภาพรวมพบวา ดานเงินทุนในการทําวิจัย ดานหาความรู และดานส่ิงแวดลอม วัสดุ อุปกรณเครื่องมือ และ

ส่ิงอํานวยความสะดวก ดังที่ จรัส  สุวรรณมาลา (2540) ไดกลาวเก่ียวกับปจจัยสนับสนุนที่จะทําใหเกิดการทําวิจัยได คือ      

1) ทุนการวิจัย 2) ผูชวยในการวิจัย 3) ส่ิงจําเปนพื้นฐาน เชน เครื่องมืออุปกรณในการทําวิจัยที่ทันสมัย 4) บรรยากาศที่เอ้ือตอ

การทําวิจัย สอดคลองกับงานวิจัยของชอลดา วิชัยพาณิชย (2554: 43-45) กลาววา แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยในประเทศมาจาก 4 สวนสําคัญ คือ 1) งบประมาณแผนดิน 2) เงินกูและความรวมมือดานการวิจัยจาก

ตางประเทศ 3) การสนับสนุนงานวิจัยจากภาคเอกชน และ 4) ส่ิงที่เอ้ือตอการทําวิจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทําวิจัยใน    

การทําวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คือ อันดับแรก ดานส่ิงแวดลอม, วัสดุ 

อุปกรณเครื่องมือ และส่ิงอํานวยความสะดวก รองลงมาดานเงินทุนในการทําวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ พิศิษฐ  หิรัญกิจ 

(2544 อางถึงใน วนิดา  พิงสระนอย, 2556: 52) ไดอธิบายวา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการทําวิจัย คือ หองสมุด และสถานที่

การทําวิจัย สวนปจจัยพื้นฐานในดานบุคคล อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก ที่สนับสนุนในการทําวิจัยไดอยางมีคุณภาพ 

และยังสอดคลองดังที่ วิจารณ พานิช (2553) ไดอธิบายวา มีปจจัยหลายอยางที่เปนแรงผลักดันทําใหเกิดการทําวิจัย        

การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ไดแก  1) ดานนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 2) มีหนวยงานกลางที่เปนกลไกใน   

การบริหารงานวิจัย มีหนาที่ในการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ โดยมีการติดตามและมีการประเมินผลการวิจัย       

3) มีงบประมาณในการสนับสนุนการทําวิจัย 4) มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดานการทําวิจัย 5) มีกลยุทธในการบริหาร        

การทําวิจัย 
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8. ขอเสนอแนะ 
 

 1. ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย ที่มีความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานประจําสูงานวิจัย อาทิ 

ทัศนคติการพัฒนางานวิจัย อุปสรรคปญหาในการทําวิจัย ทักษะความรูเก่ียวกับการวิจัย เปนตน เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษา

ไปใชในการสงเสริมและพัฒนาตอไป 

 2. ควรมีการนํากรอบแนวคิดจากการวิจัยดังกลาวไปศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎแหงอ่ืน หรือมหาวิทยาลัยรัฐ 

หรือเอกชนแหงอ่ืนที่มีการทําวิจัยจากงานประจํา เพื่อศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบ 

 3. ควรมีการศึกษางานวิจัยดังกลาวอยางตอเน่ือง โดยนําปจจัยที่พบความแตกตางมาศึกษาอีกครั้ง ซ่ึงอาจจะทําให

ทราบการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นของการทําวิจัยจากงานประจํา เม่ือเวลาปรับเปล่ียนไป  
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 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 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู คาสัมประสิทธิสหสัมพันธการถดถอยพหุคูณโดยวิธีการแบบ

ขั้นตอน และการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา 1) พนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก มีระดับการรับรูวัฒนธรรมขององคการในภาพรวมอยูในระดับ

มากประกอบดวย ดานความเหล่ือมลํ้า มุงเนนเปาหมายระยะยาว ดานการหลีกเลียงความไมแนนอน ปจเจกบุคคลและกลุมนิยม 

และความเปนหญิงเปนชายและ มีระดับความผูกพันในองคการในภาพรวมอยูในระดับมาก ประกอบดวย ดานบรรทัดฐาน  

การคงอยูกับองคการ และดานจิตใจ 2) ปจจัยวัฒนธรรมที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานอุตสาหกรรมเซรามิก 

ประกอบดวย 1. การมุงเนนเปาหมายระยะยาว 2. ความเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยม 3. ความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ                

3) แนวทางการสรางความผูกพันในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก ประกอบดวย 1. ดานจิตใจ 2. ดานการคงอยู

ในองคการ ที่ยังสงผลใหพนักงานเกิดความผูกพันตองการที่จะทํางานกับองคการตลอดไป 

 

คําสําคัญ: วัฒนธรรมองคการ  ความผูกพันในองคการ  อุตสาหกรรมเซรามิก  จังหวัดราชบุร ี
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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  
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว อิทธิพลของความกาวหนาของเทคโนโลยีสมัยใหม 

การส่ือสารที่รวดเร็วและสะดวกสบายขึ้น ทําใหเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูของประชากรเขาถึงขาวสารมากขึ้น ซ่ึงมีผลทํา

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งในดานสังคมเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาเม่ือสภาพแวดลอมภายนอกองคการมีการเปล่ียนแปลง

เกิดขึ้นมากมาย ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจการเมืองดานประชากรและโดยเฉพาะอยางยิ่งดานเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยาง

รวดเร็วภายในระยะเวลาอันส้ันเพื่อทําใหเกิดการเปรียบเทียบการแขงขันทางธุรกิจซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอองคการที่จะตอง

ปรับเปล่ียนและแสวงหากลยุทธเพื่อความอยูรอดขององคการ ซ่ึงความอยูรอดขององคการจะประกอบดวยปจจัยสภาพแวดลอม

ตาง ๆ ที่สําคัญอันไดแกคน เงิน วัสดุ และการจัดการ คนถือไดวาปจจัยสําคัญที่สุดเพราะเปนสวนที่จะขับเคล่ือนใหองคการ

ดําเนินตอไดอยางตอเน่ือง ดังน้ันองคการตองใหความสําคัญที่จะตองสรางวัฒนธรรมองคการที่ทําใหคนมีความผูกพันและคงอยู

กับองคการ 

วัฒนธรรมองคการ ถือเปนองคประกอบที่สําคัญมากในการดําเนินงานองคการ ทุกองคการตองมีวัฒนธรรมของตนเอง  

ซ่ึงประกอบดวยวัฒนธรรมยอย ๆ อีกหลายวัฒนธรรม วัฒนธรรมเหลาน้ีลวนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรใน

องคการ และมีผลกระทบตอประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความรูสึกของบุคลากรใหเกิดความผูกพันและ

เสียสละใหกับองคการวัฒนธรรมองคการที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานจะทําใหพนักงานรูสึกวาพวกเขาเปนสวนหน่ึงของ

องคการพรอมที่จะทุมเทกําลังกายกําลังใจใหกับองคการอยางเต็มที่นําไปสูความมีประสิทธิภาพและความสําเร็จขององคการ  

ความผูกพันของคนที่มีตอองคการถือวาเปนตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของการมีประสิทธิผลขององคการอยางแทจริง สามารถเห็น

ไดอยางชัดเจนจากผลการปฏิบัติงาน การขาดงาน การเขา-ออกงาน ซ่ึงหากคนในองคการมีความผูกพันที่ดีตอองคการแลวก็จะมี

ความมุงม่ัน ตั้งใจ ที่จะทุมเททํางานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหองคการประสบผลสําเร็จ บรรลุเปาหมาย ซ่ึงความผูกพันตอ

องคการจะมีความเก่ียวของกับบรรยากาศขององคการและความพึงพอใจในงาน (Steers, 1997) หากบุคลากรขาดความผูกพันตอ

องคการ ซ่ึงบุคลากรก็เปนผูมีคุณคาสําหรับองคการ พรอมที่จะทุมเทความรูความสามารถ เพื่อใหองคการนําไปสูความสําเร็จหรือ

เปาหมายและปฏิบัติงานในองคการ ที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการตอไป ในรูปแบบตาง ๆ ในแตละสังคมจะมีวัฒนธรรมที่

แตกตางกันออกไปและจะทําใหแบบแผนในการดําเนินชีวิต ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ แตกตางกันออกไปดวยดังน้ันจึง

กลาวไดวาวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอองคการเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาและแกไขปญหาเก่ียวกับคุณภาพของ

องคการและการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพได 

จังหวัดราชบุรี เปนจังหวัดที่มีชื่อเสียงในการผลิตเซรามิก มาเปนเวลานาน จากการที่ยังไมสามารถสรางผลิตภัณฑอ่ืนให

มีความหลากหลาย สถาบันไทย-เยอรมัน และศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ จึงไดรวมมือกันยกระดับความสามารถของ

ผูผลิตเซรามิกราชบุรี ใหสามารถนํากระบวนการผลิตสมัยใหมมาใชในการสรางรูปแบบผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย และมี

มูลคาเพิ่ม โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต “แผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม”  

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีสนใจที่จะศึกษา ปจจัยวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันในองคการของ

พนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี  เพื่อศึกษาระดับการรับรูวัฒนธรรมองคการและความผูกพันที่มีตอองคการของ

พนักงาน และปจจัยทางวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี

ตลอดจนนําผลการศึกษาที่ไดมาใชในการกําหนดแนวทางการสรางความผูกพันในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก 

จังหวัดราชบุรี  เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และสามารถพัฒนาองคการใหเจริญเติบโตกาวหนาตอไปไดอยางยั่งยืนในอนาคต 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาระดับการรับรูวัฒนธรรมองคการและระดับความผูกพันที่มีในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก 

2. เพื่อศึกษาปจจัยทางวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางความผูกพันในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก 

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 งานวิจัยเรื่อง ปจจัยวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัด

ราชบุรี ผูวิจัยไดนําแนวคิดเดี่ยวกับองคประกอบของวัฒนธรรมองคการของ Hofstede (2001: 351) และแนวคิดเก่ียวกับ

ความผูกพันองคการ ของ Allen & Meyer (1997 : 106) ไดกรอบแนวคิดการวิจัยรายละเอียดดังภาพที่ 1 ดังน้ี 
 

 

 
    

 

 

 
 

 
 

 

 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

วัฒธรรมองคการ เปนวิถีชีวิตคนกลุมใดกลุมหน่ึงยึดยือปฏิบัติตอกันและกลายเปนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี

ประพฤติปฏิบัติ ผูศึกษาสรางกรอบแนวคิดในการทําการศึกษามาจากการบูรณาการแนวคิดของนักวิชาการไทยและ

ตางประเทศ ซ่ึงเปนทฤษฎีทางวิชาการ  นํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา  ดังน้ี 

 วัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของ Hofstede (2001) ซ่ึงไดศึกษาวัฒนธรรมจากวัฒนธรรมองคการ ซ่ึงมีมิติตาง ๆ

สามารถอธิบายไดดังน้ี 

 1. ความเหล่ือมลํ้าทางอํานาจ (Power Distance) หมายถึงเปนลักษณะที่สมาชิกในองคการคาดหวัง และยอมรับวา

อํานาจของบุคคลในองคการมีความแตกตางกันไมเทาเทียมกัน เปนระบบคานิคมที่มีความแตกตางกันของบุคคลที่ อยูใน

องคการ โดยผูนําหรือหัวหนา จะมีอํานาจหนาที่มากกวา โดยนอกจากน้ีอํานาจที่องคการและสถาบันกระจายใหกับบุคคลที่ไม

เทาเทียมกัน นอกจากน้ีคนจะยอมรับและเคารพนับถือคนที่มีอํานาจในสังคม จะพิจารณาความสําคัญของคนตามตําแหนงงาน 

ฐานะ หนาที่ ยศฐานบรรดาศักดิ์  

 2. ความเปนปจเจกนิยมและกลุมนิยม (Individualism and Collectivism) ความเปนปจเจกนิยม หมายถึง สังคมที่

มีความผูกพันของบุคคลเปนอยางหลวม ๆ แตละคนจะใหความสําคัญกับตนเอง ในดานความคิดและการกระทํามากกวา การ

ใหความสําคัญกับกลุมคน ปฏิบัติงานสําเร็จดวยตนเอง คนเหลาน้ีจะไมยึดกิจกรรมของสังคมดวยเหตุที่วา คนมีความคิดอิสระมี

วัฒนธรรมองคการ 

1. ความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ 

2. ความเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยม 

3. การหลีกเล่ียงความไมแนนอน 

4. ความเปนชายกับความเปนหญิง 

5. การมุงเนนเปาหมายระยะยาว 

ความผูกพันในองคการ 

1. ความผูกพันดานจิตใจ 

2. ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ 

3. ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 

แนวทางการสรางความผูกพันในองคการอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราขบุรี 
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เสรีภาพ ตามที่กําหนดใชในกฎหมายสังคม หรือกฎเกณฑ ระเบียบขององคการ กลุมนิยม หมายถึง สังคมที่มีความผูกพันกันให

ความสําคัญ การตัดสินแบบกลุมมีความซ่ือสัตย และจงรักภักดีตอกัน ปฏิบัติภารกิจตาง ๆรวมกัน มองเห็นประโยชนและ

ความสําคัญของสวนรวมมากกวาประโยชนความสําคัญ สวนตัวและครอบครัว ทั้งน้ีเพราะมีความเห็นวาสังคมชอบดูแลรักษา

ผลประโยชนใหเม่ือคนเหลาน้ีเดือดรอน ถามองในทั้งองคการ จะเปนการทํางานรวมกันเปนทีมงานหรือกลุมขององคการ 

 3. การหลีกเลียงความไมแนนอน (Uncertainty Avoidance) หมายถึง ระดับสมาชิกของวัฒนธรรมหน่ึง ๆ รูสึกได

ถูกคุกคามจากสถานการณที่มีความไมแนนอนไดสะทอนออกมาในรูปแบบของการตัดสินใจ จะพยายามสรางกฎระเบียบ

ขอบังคับมากใหสมาชิกในองคการปฏิบัติตาม เพื่อเปนกรอบใหกับสมาชิกปฏิบัติตามทําใหคนในสังคมรูสึกมีความวิตกทั้งกังวล

สูง มีความเครียด มีความรอนรน และหวาดกลัวตอความไมแนนอน 

 4. ความเปนชายกับความเปนหญิง (Masculinity and Femininity) มีของการแบงแยกลักษณะความเปนเพศชาย 

คือ ความกาวราว มีความกระตือรืนรนในการแขงขันสูง การแสวงหาตามบทบาททางเพศ การแกปญหาดวยความ

ประนีประนอมและการเจรจาตอรองใชสัญชาตญาณมากกวาการตัดสินใจอยางรอบคอบหนทางสูความสําเร็จ กลาตัดสินใจ 

การทํางานมีระบบเครงครัด เนนผลงาน คาดหวังวาจะไดรับความกาวหนาในงาน สวนลักษณะของความเปนเพศหญิง จะให

ความสําคัญกับอารมณ ตามความสัมพันธระหวางกัน ความเมตตา สงสาร ความเปนชายหรือเปนหญิง ในสังคมที่มีวัฒนธรรม

แบบผูชาย ผูนํามีอํานาจ ตําแหนง หรือเปนหัวหนา มีหนาที่ ความรับผิดชอบสูงจะเปนเพศชาย สังคมคาดหวังบทบาทเพศ

ระหวางหญิง ที่แตกตางกัน ความเขมแข็ง การมีสิทธิมีเสียง แตผูหญิง จะมีบทบาทในการดูแลหนาที่ครอบครัว การตัดสินใจที่

ไมแนนอน เด็ดขาดเหมือนเพศชาย 

 5. การมุงเนนเปาหมายระยะยาว (Long-Term Orientation)หมายถึง การมุงเนนเปาหมายระยะยาว จะมีลักษณะ

การบริหารโดยการกําหนดเปาหมายในระยะกลางและระยะยาว และพยายามยืนหยัดยึดม่ันในเปาหมายที่กําหนดไว ยึดถือ

การปฏิบัติตามกฏระเบียบ การเชื่อฟงคําส่ังของมีอํานาจนอยกวาจะทําใหบทบาทของผูบริหารสําคัญยิ่งขึ้น ความประหยัด 

มัธยัสถ ทําใหมีการลงทุนเพิ่มขึ้น สวนการมุงเนนระยะส้ันไมใหการวางแผนในระยะยาวเพราะคิดวาปจจัยสิ่งแวดลอมตาง ๆ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงใหความสําคัญปจจุบันมากกวา ไมคอยพัฒนาไมมีความคิดริเริ่ม ไมพยายามเส่ียงและไม

เปล่ียนแปลงตัวเอง การแสดงความรักและของขวัญแสดงออกดวยการเนนเรื่องมารยาทที่ดีในสังคมมากกวาความสามารถ 

 จากแนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมองคการดังกลาวขางตน สรุปไดวามีองคประกอบดังตอไปน้ี 1) ความเหล่ือมลํ้าของ

อํานาจ 2) ความเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยม 3) การหลีกเล่ียงความไมแนนอน 4) ความเปนชายกับความเปนหญิง และ           

5)การมุงเนนเปาหมายระยะยาว ซ่ึงผูวิจัยไดนําแนวคิดมาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งน้ี 

 ความผูกพันในองคการศึกษาจากแนวความคิดของAllen and Meyer (1997 : 106) โดยกลาวถึง ความผูกพันใน

องคการประกอบดวย 

 1. ความผูกพันทางดานจิตใจ (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้น จากความรูสึก เปน

ความรูสึกผูกพันและเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับองคการ รูสึกเปนสวนหน่ึงขององคการ ทุมเทและอุทิศตนใหกับองคการ 

ความรูสึกยึดม่ันกับองคการ และปรารถนาที่จะมีสวนรวมในองคการ เกิดจากการที่บุคคลไดรับประสบการณจากการทํา

กิจกรรมตาง ๆ ในการทํางานที่ตรงกับการคาดหวัง ตองการที่จะอยูกับองคการตอไป ความผูกพันดานจิตใจตอองคการน้ีแบง

ไดเปน 4 ปจจัยหลัก คือ คุณลักษณะของบุคคล (Personal Characteristics) คุณลักษณะของงาน (Job Characteristics) 

ประสบการณในการทํางาน (Work Experiences) และคุณลักษณะของโครงสราง (Structural Characteristics) การทุมเท

การทํางาน การยอมรับในส่ิงที่บริษัทประสบปญหา การยอมรบัเปาหมายความคิดที่สอดคลองกับบริษัท พรอมที่จะทําใหบริษัท

บรรลุเปาหมาย 

 2. ความผูกพันดานการคงอยู (Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้น จากการคิดคํานึงถึง

บุคคล โดยมีพื้นฐานอยูบนตนทุนที่บุคคลใหกับองคการ ทางเลือกที่มีของบุคคล และผลตอบแทนที่บุคคลไดรับจากองคการน้ัน

ตอไปหรือโยกยายเปล่ียนแปลงที่ทํางาน ความตองการที่จะอยูทํางานกับองคการตอไป ซ่ึงเกิดจากการประเมินและ
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เปรียบเทียบผลประโยชนที่จะไดรับจากการคงสมาชิกภาพไวในองคการ กับผลประโยชนที่จะตองสูญเสียหากลาออกจาก

องคการ ความผูกพันดานการคงอยูน้ันเกิดขึ้นจากการไดรับผลตอบแทนที่นาพอใจในการคงอยูในองคการ หรือการรับรูวาไมมี

ทางเลือกที่จะไปอยูกับองคการอ่ืน รวมไปถึงการรับรูความยากลําบากในการหางานใหม ทําใหบุคคลจําเปนตองอยูกับองคการ

ตอไป ปจจัยดานน้ี คือ อายุ สถานภาพการจางงาน ความพงึพอใจในอาชีพ และความตั้งใจที่จะลาออก ความผูกพันดานการคง

อยูน้ันเกิดขึ้นจากการไดรับผลตอบแทนที่นาพอใจในการคงอยูในองคการ การไมคิดลาออกจากบริษัท การเสียสละประโยชน

สวนตนเองเพื่อสวนรวม 

 3. ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง ความรูสึกของพนักงาน เม่ือเขามาเปน

สมาชิกขององคการ ก็ตองมีความผูกพันที่เกิดขึ้นจากคานิยม วัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานของสังคมที่ดี การรับรูหนาที่และความ

รับผิดชอบ บทบาทหนาที่ที่ถูกตอง ความเหมาะสมของตนที่จะอยูในองคการ ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ หนาที่ท ี่ไดรับ

มอบหมาย และสนับสนุนกิจกรรมขององคการโดยการแสดงออกในรูปความจงรักภักดีของบุคคลตอองคการ ความรูสึกของ

บุคคลวาการคงความเปนสมาชิกขององคการไว เปนส่ิงที่เหมาะสมและเปนส่ิงที่ควรทําและโอกาสกาวหนาในอนาคต ความ

ผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐานน้ีเกิดจากคานิยมสวนบุคคล คือความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน การพึ่งพาไดขององคการ 

และการมีสวนรวมในการจัดการความสัมพันธกับผูรวมงาน การพึ่งพาไดขององคการ และการมีสวนรวมในการจัดการ 

 จากแนวคิดทฤษฎีความผูกพันในองคการดังกลาวขางตนสรุปไดวามีองคประกอบดังตอไปน้ี 1) ความผูกพันทางดาน

จิตใจ 2) ความผูกพันดานการคงอยู 3) ความผูกพันดานบรรทัดฐาน ซ่ึงผูวิจัยนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งน้ี 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานอุตสาหกรรมเซรามิก จังวหวัด

ราชบุรี ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กับ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บขอมูล

ครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังน้ี 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยางจากทําวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชากรในการวิจัย คือ พนักงานทุกระดับของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี ที่มีอายุงาน 1 ป ขึ้น

ไปพนักงานระดับปฏิบัติการ หัวหนางาน และผูจัดการ กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณเพื่อหาขนาดของ

ตัวอยางดวยวิธีของYamane (1973: 725 อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2545 :97)ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 369 คน

และเพื่อความสะดวก ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลเพิ่มเผ่ือความคลาดเคล่ือนเปนจํานวน 370คนเครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม

ที่ผานการทบทวนวรรณกรรมและปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา 

5.2 กลุมเปาหมายในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ  

กลุมเปาหมายที่ใชในการในการวิจัยน้ีไดแก พนักงานระดับหัวหนาฝายและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯจํานวน 4 

รายประกอบดวยตัวแทนฝายบริหารโรงงานผูจัดการฝายผลิต หัวหนาฝายตลาด หัวหนาฝายบุคคล หัวหนาฝายบัญชี และ

กรรมการบริษัทฯขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม  

 5.3 เคร่ืองมือการทําวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผูวิจัยใชกรอบแนวคิด และวัตถุประสงคในการวิจัย ตลอดจนผลงานในการวิจัย เปนแนวทางในการวิเคราะห การ

วิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือผูใหขอมูลหลัก (Key informants) ผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับแนวทางการสรางความ

ผูกพนัในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี จํานวน 4 คนโดยมีเกณฑในการเลือกผูใหขอมูลหลัก คือ

พนักงานระดับปฎิบัติการ และหัวหนาฝาย ผูจัดการโดยเลือกผูใหขอมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive selection) 

 5 .4 การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดวยการหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity)โดยอาศัย

ดุลยพินิจของ ผูทรงคุณวุฒิรวม  3 ทาน  ตรวจสอบความครอบคลุมตามองคประกอบที่กําหนด แลวทําการทดสอบความ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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เชื่อถือได (reliability) ของแบบสอบถาม โดยไดทําการทดลอง (try-out) กับกลุม ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางไดแก พนักงานใน

อุตสาหกรรมเซรามิก30 ชุด แลวนําผลการทดสอบมาหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  (alpha coefficient) ดวยวิธีของครอนบัช 

(Cronbach’s alpha:  α) ไดคา 0.93 สอดคลองกับหลักการที่ตองมากกวาหรือเทากับ 0.70 และคาความตรงเที่ยงดาน

เน้ือหา IOC ไดคาระหวาง 0.67-1.00 เครื่องมือน้ีจึงสามารถนําไปใชสําหรับการรวบรวมขอมูล 

5.5 การใชสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะหสถิติพรรณนาขั้นพื้นฐาน (Descriptive Statistics)  ไดแก คารอยละ  

(percentage) ในการวัดคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยนําผลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด ในแบบสอบถาม และผลที่ไดจากการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก มาสรุปรวมกัน 

 

6. ผลการวิจัย 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปนเพศหญิงรอยละ 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 หรือ

เทียบเทา รอยละ14.90  

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับวัฒนธรรม ของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี 

 ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมระดับวัฒนธรรมของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก  จังหวัดราชบุรี อยูในระดับมาก 

( X = 4.00) เม่ือพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานซ่ึงเรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานความ

เปนหญิงเปนชาย ( X  = 4.22) ดานการหลีกเล่ียงความไมแนนอน( X = 4.12) ดานความเหล่ือมลํ้า( X = 3.99) ดานมุงเนน

เปาหมายระยะยาว ( X = 3.98)  ดานปจเจกและกลุมนิยม ( X = 3.89) 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัด

ราชบุรี 

 การวิเคราะหความผูกพันตอองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรีโดยการหาคาเฉล่ีย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และจําแนกความผูกพันตอองคการตามเกณฑของ Best & Kahn ดังน้ีในภาพรวมระดับความผูกพัน

องคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก อยูในระดับมาก ( X = 3.40) เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุก

ดานซ่ึงเรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยได ดังน้ี ดานบรรทัดฐาน ( X = 4.16)ดานการคงอยูกับองคการ ( X = 3.83) 

ดานจิตใจ ( X = 3.65) 

 ตอนที่  4 ผลการวิเคราะหปจจัยวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานใน

อุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรี 

 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเก่ียวเพื่อสรางสมการความผูกพันในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัด

ราชบุรี โดยทําการทดสอบคาสัมประสิทธสหสัมพันธของ Pearson (Pearson’s correlation coefficient ดวยสมการถดถอย

พหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) โดยกําหนดใหคาสหสัมพันธของตัวแปรเหตุ (x) ตองไมเกิน 0.80 โดยใช

ปจจัยทางวัฒนธรรมองคการ (x) ในแตละดาน คือ ดานความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ (x1) ดานความเปนปจเจกบุคคลของกลุมนิยม 
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(x2) ดานการหลีกเล่ียงความไมแนนอน (x3) ดานความเปนชายและความเปนหญิง (x4) ดานการมุงเนนเปาหมายระยะยาว (x5) 

สรุปผลการทํานายปจจัยวัฒนธรรมที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรีใน

ภาพรวมและรายดาน มีดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาปจจัยวัฒนธรรมองคการของอุตสาหกรรมเซรามิกที่สามารถพยากรณความผูกพันในองคการของ

พนักงานอุตสาหกรรมเซรามิก พบวา ปจจัยวัฒนธรรมองคการที่มีอํานาจพยากรณความผูกพันในองคการของพนักงานใน

อุตสาหกรรมเซรามิก เรียงลําดับตัวพยากรณที่ดีที่สุดคือดานการมุงเนนเปาหมายระยะยาว (x5) ดานความเปนปจเจกบุคคล

และกลุมนิยม (x2) ความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ (x1) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (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) ดานหลีกเล่ียงความไมแนนอน (x3) 

4. ปจจัยวัฒนธรรมที่สงผลตอความผูกพันในองคการดานบรรทัดฐาน พบวามี 3 องคประกอบคือ1) ดานการมุงเนน

เปาหมายระยะยาว (x5) 2) ดานความเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยม (x2) 3) ดานความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ (x1) 

 

7. อภิปรายผล 
 

จากการวิจัยเรื่องปจจัยทางวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานอุตสาหกรรมเซรามิก 

จังหวัดราชบุร ี

1. ระดับการรับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน 

พบวาโดยเรียงลําดับจากมาไปหานอย คือดานความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ ดานมุงเนนระยะยาว ดานการหลีกเล่ียงความไม

แนนอน โดยความเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยม สุดทาย คือ ดานความเปนชายกับความเปนหญิง สอดคลองกับงานวิจัยของ

ชัยวัฒน ตันติภาสวศิน (2548: 107) เรื่องความสัมพันธการรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงานกับพฤติกรรมการเปน

สมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานซี.พี.เซเวนอิเลฟเวน จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวาการรับรูวัฒนธรรมองคการดาน

ลักษณะความเหล่ือมลํ้าของอํานาจในระดับสูง 

2. ระดับความผูกพันที่มีในองคการของพนักงานอุตสาหกรรมเซรามิกในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานบรรทัดฐาน ดานการคงอยู และดานจิตใจ พบวาดานจิตใจถือวามีระดับมากสุด ซ่ึง

ดานบรรทัดฐาน ก็คือ ความรูสึกของพนักงาน เม่ือเขามาทํางานเปนสมาชิกขององคการ เปนความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการยอมรับใน

กฎระเบียบ นโยบายวัฒนธรรมและตัวพนักงานขององคการ การสงเสริมบุคคลกรมีศีลธรรม ความดีงามเปนหลักในการปฏิบัติงานที่

สืบทอดกันมาโดยตลอดและพรอมที่จะอุทิศ หรือทางแรงกายกับองคการสอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยพันธ จันทมาลา (2557: 

117) เรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการของพนักงานโรงแรมเบสท         

เวสเทิรน พรีเมียร อมาแรนซ สุวรรณภูมิ แอรพอรตน้ี พบวา ความผูกพันดานบรรทัดฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงจะ

เก่ียวกับชื่อเสียงของบริษัทเปนส่ิงที่บุคคลากรทุกคนควรปฏิบัติมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองคการตามภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ

เต็มที่เชนเดียวกับ พลชัย หอมสุวรรณ (2558: 156) เรื่องการศึกษาลักษณะสวนบุคคลและปจจัยจูงใจในการทํางานกับความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ไทยมุง เทรดดิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด พบวา ความผูกพันดานบรรทัดฐานทางสังคม โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงเก่ียวของกับความเต็มใจมาทํางานในวันหยุดหากบริษัทของความรวมมือ การเขาไปมีสวนรวมในการ

จัดกิจกรรมตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ พนักงานสวนใหญขององคการมีอายุมากและปฏิบัติงานกับองคการมานาน ทําใหเกิดความ

ผูกพันเสมือนองคการเปนบานหลังที่สองของตน หากมีส่ิงใดที่สามารถเสียสละหรือชวยเหลือองคการไดก็จะใหความรวมมือ 
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3. ปจจัยทางวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรม

เซรามิก คือ 1. ดานการมุงเนนเปาหมายระยะยาว 2. ดานความเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยม 3. ดานความเหล่ือมลํ้าของ

อํานาจ สอดคลองกับการสัมภาษณผูมีประสบการณ และเชี่ยวชาญ เห็นวา การมุงเนนเปาหมายระยะยาวสงผลตอความผูกพัน

ในองคการ และการทํางาน จําเปนตองมีเปาหมายทั้งในระยะส้ันและระยะยาวที่จะทําใหองคการ สามารถที่จะอยูกับองคการไป

ไดโดยตลอดโดยที่การมุงเนนระยะยาว พยายามมีหลักยึดม่ันในเปาหมายที่กําหนดไวยึดถือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความ

สมํ่าเสมอ แกปญหารวมใจกัน มีการวางแผนมีวิสัยทัศน และมีนโยบายที่ชัดเจน มีการวางแผนปรับปรุงคุณภาพการทํางานอยาง

ตอเน่ืองสอดคลองกับแนวความคิดของวิเชียร วิทยาอุดม (2556: 3-14 )  ซ่ึงเสนอวาผูบริหารจะตองพึ่งปฏิบัติในเปาหมายที่

กําหนดไว ความเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยมหมายถึงสังคมที่มี  ความผูกพันของบุคคลอยางหลวม ๆ แตละคนจะให

ความสําคัญกับตนเอง ในดานความคิดและการกระทํามากกวาใหความสําคัญกับกลุมคน  

นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดทดสอบทางสถิติอีกพบวา 

1. ปจจัยวัฒนธรรมที่สงผลตอความผูกพันในองคการดานจิตใจมี 2 ปจจัย ดานปจจัยความเปนปจเจกบุคคลและกลุม

นิยม 2.ปจจัยดานการมุงเปาระยะยาว จากปจจัยที่ 2 ปจจัยหมายความวาถาตองการใหพนักงานมีความผูกพันดานจิตใจ บริษัท

จะตองสกัดปจจัยวัฒนธรรมการความเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยม กับดานการมุงเปาระยะยาวใหกับพนักงานที่ มีการให

ความสําคัญกับตนเองและกลุมน้ีจะนําพาองคการไปสูเปาหมายหรือแนวทางในระยะยาวดวย 

2. ปจจัยวัฒนธรรมที่สงผลความผูกพันในองคการดานการคงอยูมี 3 ปจจัย คือดานความเปนปจเจกบุคคลและกลุม

นิยม 2. ปจจัยดานการมุงเนนระยะยาว และ 3. ปจจัยดานความหลีกเล่ียงความไมแนนอน ดังน้ัน ถาบริษัทตองการใหพนักงานมี

ความผูกพันดานการคงอยู บริษัทจะตองสรางปจจัยดังกลาวน้ีใหกับพนักงาน พนักงานจะไดคงอยูไมมีอัตราการเขาออกบอย ซ่ึง

จะสงผลใหการดําเนินงานไปอยางตอเน่ือง 

3. ปจจัยวัฒนธรรมน้ีสงผลตอดานความผูกพันในองคการดานบรรทัดฐานมี 2 ปจจัย คือ ดานการมุงเปาหมายระยะยาว

และปจจัยดานเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยม ดังน้ัน ถาบริษัทตองการใหพนักงานมีความผูกพัน ดานบรรทัดฐาน ดานวัฒนธรรม 

ประเพณีกฎระเบียบตาง ๆ ที่สกัดขึ้นมาที่บริษัทตองการ ปจจัยวัฒนธรรมดังกลาวใหกับพนักงาน ซ่ึงพนักงานก็จะมีความผูกพัน

กับบริษัท สรุปไดวาปจจัยวัฒนธรรมที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก มี 3 ปจจัย คือ 1.ปจจัยดานการ

มุงเนนเปาหมายระยะยาว 2.ปจจัยดานความเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยม 3. ปจจัยดานความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ 

4. แนวทางการสรางความผูกพันในองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จากการสัมภาษณผูบริหารพนักงาน

ในอุตสาหกรรมเซรามิก สรุปไดวา ควรมีการสงเสริมวัฒนธรรม ดานความเหล่ือมลํ้า และจะทําใหพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตาม

บริษัทพนักงานแตละคน จะมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติงานของแตละคน นอกจากน้ียังมีวัฒนธรรมที่มุงเปาหมายในระยะยาวและ

ระยะส้ัน ซ่ึงจะนําใหองคการสามารถที่จะดําเนินกิจการไปไดตลอด การสรางความผูกพันใหเปนเหมือนบานหลังที่สองใหเปนสวน

หน่ึงขององคการ มีสภาพแวดลอมที่ดีความสัมพันธระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา มีการจัดสวัสดิการผลตอบแทน จะไดเกิด

ขวัญกําลังใจที่ดีกับพนักงาน 

 

8. ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 

 8.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

 จากผลการศึกษาครั้งน้ีควรนําวัฒนธรรมองคการและความผูกพันตอองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิก 

จังหวัดราชบุรีปจจัยวัฒนธรรมที่สงผลความผูกพันของพนักงานมาพิจารณา พัฒนาและปรับปรุงแกไข ดังน้ี 

 8.1.1 ถาองคการตองการใหพนักงานมีความผูกพันในองคการดานจิตใจควรสรางปจจัยวัฒนธรรม คือ ปจจัยดาน

ความเปนปจเจกและกลุมนิยม ซ่ึงเปนผลดีที่ดีในการทําการสงเสริมใหมีกิจกรรมภายในการทํางาน รวมกันเปนทีม จิตอาสา 

ปจจัยดานการมุงเปาระยะยาว จะนําองคการไปสูเปาหมายที่วางแผนในอนาคต 
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 8.1.2 ถาองคการตองการใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการดานการคงอยูกับองคการ ควรสรางปจจัยวัฒนธรรม 

คือ ดานความเปนปจเจกบุคคลและกลุมนิยม ดานการมุงเนนระยะยาวมีกฎระเบียบที่จัดเจนดานการหลีกเล่ียงความไมแนนอน

มีการส่ือสารถึงสภาวการณที่เกิดขึ้นในองคการ หรือการเปล่ียนแปลงของบริษัท 

 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 ดานความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ ใหพนักงานในองคการยอมรับสถานภาพระหวางสมาชิกแตละคนใน

องคการ แสดงออกถึงความแตกตางกันในดานอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ 
 

 8.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  

 8.2.1 ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความผูกพันตอองคการกับกลุมตัวอยางที่ทํางานในอุตสาหกรรม

ประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมเซรามิก 

 8.2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืนที่มีสงผลตอความผูกพันในองคการ อาทิ  ความพึงพอใจในการทํางาน คุณภาพชีวิต

ในการทํางานประสิทธิภาพในการทํางานแรงจูงใจในการทํางาน 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 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 ยกเวนดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับปานกลาง         

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา ไดแก เพศ ชั้นป สาขาวิชาที่แตกตางกัน ทําใหความพึงพอใจ        

ที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลที่ไดน้ันทาง 

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

กลยุทธเพื่อพัฒนาและสงเสริมทั้งดานหลักสูตรที่มีความเขมขน การวัดและการประเมินผล และการติดตามผลสัมฤทธ์ิของ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ตลอดจนงานดานวิชาการอ่ืน ๆ เพื่อใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพพรอมที่จะรับใช

สังคมตอไป และนอกจากน้ี การใหบริการตาง ๆ ทางกายภาพ เชน การใหบริการเจาหนาที่ อาจารยที่ปรึกษา รวมทั้งดาน       

ส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมตาง ๆ ภายในสถาบันการศึกษาก็ถือเปนอีกหน่ึงปจจัยสําคัญที่จะเปนการสงเสริม

ประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียนใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพตอไปเชนกัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนอีกหน่ึงสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

จึงไดกําหนดเปาประสงค ขอ 4 ในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 – 2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 

พ.ศ. 2560) ระบุไววา “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะตองเปนองคกรที่มีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรูมีระบบงานที่คลองตัว

และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล” เพื่อตอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ที่วา “พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล” (กองนโยบายและแผน, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560) เพื่อที่จะรองรับสังคมที่มีการเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็วและมีการแขงขันกันคอนขางสูง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอีกปจจัยหน่ึงที่สําคัญ คือ กลุมประชากรที่ปจจุบันเปนกลุม

คนเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) หรือกลุมประชากรที่เกิดตั้งแตป พ  .ศ  . 2539 เปนตนไป มีอายุไมนอยกวา 15 ป โดย

ประชากรเจเนอเรชั่นซีเปนคนที่เกิดมาพรอมความกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสาร รูปแบบการดําเนินชีวิตในสังคมจึงผาน

การติดตอส่ือสารไรสาย มีลักษณะนิสัยเปนผูที่มีความอดทนต่ํา ไมรอคอย ตอบสนองอยางรวดเร็ว และหาความรูผาน

เทคโนโลยีตาง ๆ (รศรินทร เกรย และคณะ, 2559, หนา 10 -11)  

ดังน้ัน การใหการบริการที่สอดคลองกับความพึงพอใจของผูเรียนที่เปนกลุมคนเจเนอเรชั่นซี จึงถือเปนอีกภารกิจหน่ึง

ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตองปรับเปล่ียนใหเขากับบริบทที่เปล่ียนแปลงไป หากองคกรมีการทบทวน

ปจจัยดานการใหบริการที่เหมาะสมกับความตองการของผูใชบริการจะสงผลตอความพึงพอใจที่ดีตอผูเรียนกอใหเกิดการเรียน

ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึง การตอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ตองการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมี

ศักยภาพพรอมที่จะรับใชสังคมตอไป กลายเปนองคกรที่มีคุณภาพและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันกับสถาบันการศึกษาอ่ืน   

ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยซ่ึงเปนอาจารยประจําคณะฯ จึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือผูใชบริการในยุคปจจุบันที่จะสะทอนใหคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ตองปรับเปล่ียนกระบวนทัศนทั้งดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานอาจารยที่

ปรึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ ดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน รวมทั้งดานส่ิงอํานวยความสะดวก

และสภาพแวดลอม และเพื่อใหไดสารสนเทศที่ใชอางอิงผลจากกลุมตัวอยางไปยังประชากร จึงใชการเปรียบเทียบความแตกตาง

ของคาเฉล่ียความพึงพอใจจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงประโยชนที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ี 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 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวของนํามาซ่ึงกรอบแนวคิดไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยขอทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวของ สรุปไดดังน้ี 

5.1 แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ คริสโตเฟอร เอช เลิฟล็อค และลอเรน ไรน (2546, หนา 83-84) กลาววา ความพึง

พอใจ คือ การตัดสินใจโดยเกิดความชอบจากทัศนคติที่ผูใชบริการเกิดปฏิกิริยาที่ไดรับในการไดรับบริการ (ความคาดหวัง) ซ่ึง

เปนส่ิงสําคัญในการวัดความพึงพอใจ มีการสังเกตการปฏิบัติงานและทําการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ไดรับ จากน้ันไดสราง

ระดับการตัดสินใจดวยความพึงพอใจส่ิงทีไ่ด คือ ถาหากคุณภาพการใหบริการต่ํากวาความคาดหวัง ผลจะออกมาในแงลบ แต

หากคุณภาพการใหบริการสูงกวาที่คาดหวังไว ผลจะออกมาในแงบวก 

5.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสภาพแวดลอมสถานศึกษา โกวิท มัชฌิมา (2550, หนา 82) และณรงค กาญจนานนท 

(2536, หนา 25) สรุปไดวา สภาพแวดลอมมีความสําคัญตอการสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพ ในกระบวนการจัดการ

เรียนรูของบุคคลทั้งทางตรงและทางออมในการจัดสภาพแวดลอมที่ดีในสถานศึกษา ชวยอํานวยความสะดวกใหผูเรียนได

เรียนรูตามความสามารถ ความสนใจ ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนให

ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขจากสภาพแวดลอมที่ด ี  

5.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ โดยผูวิจัยขอนําเสนอ ดังน้ี 

มนตรี สังขทอง และคณะ (2556) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มี

ตอการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 

คือ ดานผูสอน ดานส่ือการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล ดานประโยชนที่นักศึกษาไดรับ และดานกิจกรรมการ

เรียนการสอน และเม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร พบวา 

ปจจัยสวนบุคคล 

-เพศ 

-ชั้นป 

-สาขาวิชา 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

- ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  

- ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

- ดานอาจารยท่ีปรึกษาหมูเรียน        

- ดานการจัดการการเรียนการสอนในคณะ 

- ดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน  

- ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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นักศึกษาที่มีเพศ สาขา คณะ และศูนยพื้นที่ตางกัน มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรใน

ภาพรวมแตกตาง กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คําฮู จันทปญญา และคณะ (2555) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัยครูคังไข แขวง

เชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปการศึกษา 2552 พบวา นักศึกษา มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม

ของวิทยาลัยครูคังไข ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัย

ครูคังไข จําแนกตามเพศและปเรียน พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมวิทยาลัยครูคังไขในภาพรวม และราย

ดานไมแตกตางกัน สวนนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาตางกัน มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัยครูคังไขโดยรวมและ

ดานการเรียนการสอนแตกตางกัน สําหรับดานอาคารสถานที่ กลุมเพื่อน และการบริหาร พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจไม

แตกตางกัน สําหรับแนวทางการสงเสริมสภาพแวดลอมของวิทยาลัยครูคังไข ไดแก ควรเพิ่มการตกแตงพื้นที่ เพ ิ่มจํานวน

หองนํ้า พรอมทั้งทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ ขยายหองเรียนใหมากขึ้น หาวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการทดลอง เพิ่มการ

อํานวยเพิ่มการอํานวยความสะดวกและรวดเร็วในการบริการแกนักศึกษา 

คณะกรรมการดําเนินงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(2555) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงมี 3 ดาน 

ดานอาคารสถานที ่ดานกลุมสัมพันธ และดานการจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศที่

ตางกันจะมีระดับความพึงพอใจที่ไมแตกตางกันในทุกดาน สาขาวิชาที่ตางกันจะมีระดับความพึงพอใจที่ตางกันในทุกดานอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง (2555) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ตอการใหบริการดานการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง พบวา ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการดานการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 

มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จําแนก ระดับชั้นป ตางกัน พบวามีความพึงพอใจตอการใหบริการดานการจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ผลการ

เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีสาขาวิชาตางกัน พบวา มีความพึงพอใจตอการใหบริการดานการ

จัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  

เสนห ระหวางบาน และคณะ (2551) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมูบานจอมบึง พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาหมูเรียนโดยรวม พบวา นักศึกษาสวนใหญมี

ความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาอยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน 

พบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

นักศึกษามีความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาดานสวัสดิการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาเพศหญิงมี

ความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาสูงกวานักศึกษาเพศชาย 

ศิริพร ยานเดิม (2550) ศึกษาการจัดการเรียนการสอนของอาจารยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาคณะ

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 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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สรุปจากงานวิจัยที่เก่ียวของ ตัวแปรที่สงผลตอความพึงพอใจ น้ันไดแก  เพศ ชั้นป สาขาวิชาที่เรียน คณะ ซ่ึงผูวิจัย

ไดนําไปกําหนดเปนกรอบแนวคิด คือ เพศ ชั้นป สาขาวิชาที่เรียนสงผลตอความพึงพอใจ 

 

4. วิธีการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research methodology) ซ่ึงมีขั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังน้ี 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในงานวิจัยน้ี คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวนทั้งส้ิน 6,358 

ราย (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560) 

ตัวอยางในงานวิจัยน้ี คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวนทั้งส้ิน 378 ราย 

คํานวณดวยสูตรของ Yamane(1967) ที่ระดับความคลาดเคล่ือน 5 % ดวยการสุมตัวอยางอยางตามสะดวก แตในงานวิจัยน้ี        

เพื่อใหผลที่ไดมีความคลาดเคล่ือนลดลง ความเชื่อม่ันสูงขึ้น เก็บตัวอยางไดทั้งส้ิน 1,300 ราย 

4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในงานวิจัยน้ีเครื่องมือที่ใชในการแบบสอบถาม (questionnaire)  ประกอบดวย 3 

ตอน คือ   

ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ชั้นป สาขาวิชา เปนคําถามปลายปดใหเลือกตอบ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนคําถาม

ปลายปดใหเลือกตอบแบบมาตรวัด 5 ระดับ ประกอบดวย 6 ดานที่เก่ียวกับการใหบริการของคณะวิทยาการจัดการ     

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดแก ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานอาจารยที่ปรึกษา    

หมูเรียน ดานการจัดการการเรียนการสอนในคณะ ดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน และดานส่ิงอํานวยความสะดวก

และสภาพแวดลอม 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเปนคําถามปลายเปดใหเขียนแสดงความคิดเห็น 

4.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

    ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งน้ี  ไดนําเอาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังน้ี 

4.3.1 นําแบบสอบถามที่ไดออกแบบใหผูเชี่ยวชาญดานการตลาดและสถิติจํานวน 3 คน ตรวจความเที่ยงตรง

ตามเน้ือหา (content validity) และภาษาที่ใช หลังจากน้ันนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเน้ือหาของคําถาม     

แตละขอของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคําถามวิจัย โดยมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยู

ระหวาง 0.67-1.00 

4.3.2 การทดสอบหาคาความเชื่อม่ัน โดยคณะผูวิจัยไดนําเอาแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญไป

ทําการทดสอบกับนักศึกษาคณะอ่ืนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ันโดยใชสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค เพื่อดูความเชื่อม่ันวาอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม โดยคาอัลฟาทั้งฉบับไดเทากับ 0.955 แสดงวา

แบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันอยูในระดับที่ยอมรับได  

 จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลน้ันผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ 

4.4 วิธีการเก็บขอมูล 

     ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม         

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดทั้งส้ินจํานวน 1,300 ราย โดยผูชวยนักวิจัยที่เปนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เรียนรายวิชา

สถิติธุรกิจ  
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4.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  

     ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน 2560 

4.6 การวิเคราะหขอมูล 

     ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

4.6.1. การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่และคารอยละ 

(%) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

4.6.2. การวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

4.6.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชสถิติการวิเคราะห t-test และ one way ANOVA  

 

5. ผลการวิจัย 
 

 จากการวิเคราะหขอมูล จํานวน 1,300 ราย สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.40 สวนใหญอยูชั้นปที่ 2 

คิดเปนรอยละ 42.20 รองลงมาชั้นปที่ 3 คิดเปนรอยละ 34.10 และชั้นปที่ 1 คิดเปนรอยละ 14.40 สวนใหญอยูสาขา       

การจัดการทั่วไป คิดเปนรอยละ 32.80 รองลงมาสาขาการบัญชีคิดเปนรอยละ 19.40 และสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจคิดเปน    

รอยละ 12.20 สวนระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สรุปไดดัง

ตาราง 

 

ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ความพึงพอใจ 
สถิติ ระดับ 

ความพึงพอใจ X  S.D. 

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 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม 3.51 .820 มาก 

ภาพรวม 3.53 .709 มาก 

 

จากตารางที่ 1 พบวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X =3.53) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานหองเรียน อุปกรณ       

การเรียนการสอน ( X =3.60) ดานการจัดการการเรียนการสอนในคณะ ( X =3.59) ดานอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน 

( X =3.55) ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม ( X =3.51) และดานเจาหนาที่ ผูใหบริการ ( X =3.50)               

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ยกเวนดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ( X =3.41) อยูในระดับปานกลาง 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 797 

สวนขอเสนอแนะของนักศึกษาเรียงตามลําดับ คือ สวนใหญตองการใหปรับปรุงดานหองนํ้า ในเรื่องความสะอาด         

การไหลของนํ้า ดานอาจารยผูสอนควรมีการสอนที่นาสนใจ นาติดตาม และใชส่ือการสอนที่ทันสมัย ดานสภาพแวดลอม      

ควรเพิ่มพื้นที่ในการน่ังพักผอนใหมากขึ้น รวมถึงเรื่องความสะอาดดวย 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อทดสอบสมมติฐานสรุปผลไดดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 แสดงคาสถิติ t และ ANOVA     

 

 

จากตารางที่ 2 พบวา เพศของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายดาน ยกเวนดานการจัดการการเรียนการสอนใน

คณะ และดานส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 

ชั้นปของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิทั้งภาพรวมและรายดาน ยกเวนดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐาน   

สาขาวิชาของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ ทั้งภาพรวมและรายดาน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 

 

6. อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมในภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากเชนเดียวกัน ยกเวนดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ

มนตรี สังขทอง และคณะ (2556) คําฮู จันทปญญา และคณะ (2555) และมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดตรัง (2555) ซ่ึงสวนใหญสถานศึกษาจะจัดสภาพแวดลอมในทุก ๆ ดาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการกับนักศึกษา ดังน้ันนักศึกษาสวนใหญจึงมีความพึงพอใจ สอดคลองกับโกวิท มัชฌิมา (2550, หนา 82) และณรงค 

กาญจนานนท (2536, หนา 25) ที่กลาววาสภาพแวดลอมมีความสําคัญตอการสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพ ในกระบวนการ

จัดการเรียนรูของบุคคลทั้งทางตรงและทางออม การจัดสภาพแวดลอมที่ดีในสถานศึกษาชวยอํานวยความสะดวกใหผูเรียนได

เรียนรูตามความสามารถความสนใจ ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนให

ความพึงพอใจ เพศ ช้ันป สาขาวิชา 

t Sig F Sig F Sig 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ -4.905* .000 5.149* .000 11.829* .000 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ -2.082* .038 4.799* .001 9.013* .000 

ดานอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน -2.4809* .013 4.139* .002 11.592* .000 

ดานการจัดการการเรียนการสอนในคณะ -1.395 .163 4.334* .002 10.617* .000 

ดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน -2.215* .027 1.633 .163 9.108* .000 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม .497 .619 4.478* .001 8.372* .000 

ภาพรวม -.2.409* .016 4.649* .001 13.250* .000 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขจากสภาพแวดลอมที่ดี สงผลใหผูเรียนมีความพึงพอใจ สวนความพึงพอใจตอการจัดการเรียน

การสอนน้ันอยูในระดับมากน้ันมาจากนโยบายเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับศิริพร ยานเดิม (2550) นอกจากน้ัน

สอดคลองกับเสนห ระหวางบาน และคณะ (2551) พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาอยูในระดับ

มาก เน่ืองจากการดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะใหความสําคัญกับนักศึกษา ดูแลใกลชิด มีชั่วโมงโฮมรูมเพื่อพบ

นักศึกษาสัปดาหละครั้ง มีเพียงดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมที่อยูในระดับปานกลางน้ัน ซ่ึงสาเหตุเกิดจากการมีเจาหนาที่ใหบริการที่ไมเพียงพอ ประกอบกับนักศึกษามีเปน

จํานวนมากรวมทั้งตองใหบริการกับอาจารยในคณะ การส่ือสารกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการน้ันทําไดไมเต็มที่ จึงทําให

ประสิทธิภาพการใหบริการลดลง  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายดาน ยกเวนดานการจัดการการเรียน

การสอนในคณะ และดานส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับมนตรี สังขทอง 

และคณะ (2556) วาการใหบริการของคณะทําใหการตอบสนองตอเพศกอใหเกิดความพึงพอใจแตกตางกัน   

ชั้นปของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิทั้งภาพรวมและรายดาน ยกเวนดานหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐาน  สอดคลองกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง (2555) ซ่ึงจากผลการวิจัยน้ัน

เกิดจากการใหบริการของคณะทําใหการตอบสนองตอชั้นปกอใหเกิดความพึงพอใจแตกตางกัน ยิ่งชั้นปที่สูงน้ันยอมมีความ

คาดหวังตอการใหบริการที่มากกวาชั้นปที่ต่ํากวาเพราะเพิ่งจะเขามาศึกษา ซ่ึงถาหากคุณภาพการใหบริการต่ํากวาความ

คาดหวัง ผลจะออกมาในแงลบ แตหากคุณภาพการใหบริการสูงกวาที่คาดหวังไว ผลจะออกมาในแงบวก (คริสโตเฟอร เอช 

เลิฟล็อค และลอเรน ไรน, 2546, หนา 83-84)   

สาขาวิชาของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายดาน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับคําฮู จันทปญญา และ

คณะ (2555) คณะกรรมการดําเนินงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

นครศรีธรรมราช (2555) และมนตรี สังขทอง และคณะ (2556) ซ่ึงเกิดจากพื้นฐานของนักศึกษาแตละสาขาในคณะมีความ

ตองการในการรับบริการที่แตกตางกันจึงทําใหมีความพึงพอใจตอการใหบริการของทางคณะที่แตกตางกัน 

 

 7. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังน้ี 

7.1  จากผลการวิจัย พบวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ยกเวนดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ดังน้ัน ทางคณะฯ จึงควรนํา

ผลการวิจัยไปปรับปรุงการใหบริการในประเด็นน้ี ซ่ึงเม่ือศึกษาจากสาเหตุสวนหน่ึงอาจเกิดจากเจาหนาที่ใหบริการมีจํานวนไม

เพียงพอ แกไขไดโดยการเพิ่มนักศึกษาชวยงานหรือนักศึกษาฝกงานเขามารองรบัการใหบริการในแตละภาคการศึกษา สวนการ

ประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการควรติดประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการใหเห็นอยางชัดเจน หรือประชาสัมพันธ

ขั้นตอนการใหบริการผานเว็บไซตของคณะเพื่อความสะดวกตอการเขาถึงของผูใชบริการ ซ่ึงจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใหบริการไดเพิ่มขึ้น 

7.2  จากผลการวิจัยในดานอ่ืน ๆ แมจะมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก แตเม่ือดูจากคาเฉล่ียน้ันมีคะแนนมากกวา

ระดับปานกลางเพียงเล็กนอย ดังน้ันทางคณะฯ ควรนําผลการวิจัยไปวางแผนปรับปรุงในทุก ๆ ดาน ซ่ึงจากขอเสนอแนะของ

นักศึกษาเรียงตามลําดับ คือ สวนใหญตองการใหปรับปรุงดานหองนํ้า ในเรื่องความสะอาด การไหลของนํ้า ดานอาจารยผูสอน
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ควรมีการสอนที่นาสนใจ นาติดตาม และใชส่ือการสอนที่ทันสมัย ดานสภาพแวดลอมควรเพิ่มพื้นที่ในการน่ังพักผอนใหมากขึ้น 

รวมถึงเรื่องความสะอาดดวย เปนตน ดังน้ันทางคณะฯ ควรนําส่ิงที่ไดไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มคะแนนความพึงพอใจ ซ่ึงจะสงผลให

นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการของทางคณะฯ เพิ่มขึ้น อันจะสงผลตอคุณภาพการใหบริการ เกิดการบอกตอที่จะให

นักเรียนที่สนใจเขามาศึกษาในคณะน้ีไดอีกในอนาคต 

7.3  จากผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจพบวา ชั้นปของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิทั้งภาพรวมและรายดาน ยกเวนดาน

หองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน ทางคณะฯ ควรสํารวจความคาดหวังของนักศึกษาในแตละชั้นปตอการใหบริการ 

สาขาวิชาของนักศึกษาที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายดาน ทางคณะฯ ควรใหความสําคัญในแตละสาขาวิชาวานักศึกษามี

ความคาดหวังตอการใหบริการอยางไร เพราะพื้นฐานของแตละสาขาน้ัน มีการเรียนการสอนที่แตกตางกัน เชน สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจหรือสาขาวิชานิเทศศาสตรน้ัน ตองมีการใชอุปกรณทางการเรียนหรือหองปฏิบัติการที่มากกวาสาขาวิชา    

การจัดการทั่วไป ซ่ึงไมมีหองปฏิบัติการ ดังน้ันทางคณะฯ ควรตอบสนองความคาดหวังใหตรงกับความตองการของนักศึกษา    

แตละสาขาวิชา 

 

8. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในคร้ังตอไป 
 

สามารถทําการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อหาสาเหตุของปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันทําใหความพึงพอใจที่มีตอคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแตกตางกัน จะทําใหทราบถึงสาเหตุไดดีกวาการศึกษาเชิงปริมาณดานเดียว     

ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการวางแผนในการใหบริการของทางคณะฯ ในอนาคตตอไป 

 

9. เอกสารอางอิง 
 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (2560). แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําป

 งบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 4 พ.ศ. 2560). เอกสารอัดสําเนา. 

โกวิท มัชฌิมา. (2550). การจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2.  

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 

คณะกรรมการดําเนินงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช. (2555).  

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม   

พระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช. จังหวัดนครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

คริสโตเฟอร เอช เลิฟล็อค และลอเรน ไรน. (2546). การตลาดบริการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

คําฮู จันทปญญา และคณะ. (2555). ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวาง 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปการศึกษา 2552. วารสารศึกษาศาสตร, 23 (1), 69-80. 

ณรงค กาญจนานนท. (2536). รายงานการพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดลอมในโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ:  

โรงเรียนเทพศิรินทร. 

มนตรี สังขทอง และคณะ. (2556). ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีตอการเรียน

 การสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร. วารสารสมาคมนักวิจัย, 18 (3), 67-79. 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง. (2555). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี             

 ตอการใหบริการดานการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง.

 ตรัง: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

รศรินทร เกรย และคณะ. (2559). คุณภาพชีวิตตางวัยของผูมีงานทํา. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ศิริพร ยานเดิม. (2550). การจัดการเรียนการสอนของอาจารยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (2560). จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

 นครปฐม. เอกสารอัดสําเนา. 

เสนห ระหวางบาน และคณะ. (2551). ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หมูบานจอมบึง. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง. 

Yamane,T. (1967). Statistic: An introductory analysis (2nd ed.). New York: Harper & Row. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 801 

การมีสวนรวมของเกษตรกรในการพฒันากลยุทธทางการตลาดเพือ่เพิ่มศกัยภาพธุรกิจชุมชน 

กรณศีึกษา ธุรกิจปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม 
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บทคัดยอ 

 

โครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดแบบมีสวนรวมของธุรกิจชุมชนการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม

ในจังหวัดนครปฐม วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง กลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 15 คน ประกอบดวย เกษตรกรผูเพาะเล้ียง

ปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐมและนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การวิจัยน้ีดําเนินการวิจัย

โดยระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก การศึกษาปรากฏการณโดยการสังเกต

อยางมีสวนรวม    การระดมสมอง และการสัมภาษณเชิงลึก การวิเคราะหขอมูลเชงิคุณภาพ โดยการวิเคราะหเน้ือหาในการวิเคราะห

ส่ิงแวดลอมทางธุรกิจ ซ่ึงใชเปนเครื่องมือในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดแบบมีสวนรวม 

ผลการศึกษาพบวา 1) จังหวัดนครปฐมมีฟารมทั้งหมด จํานวน 364 ฟารม เน้ือที่เพาะเล้ียง 518 ไรสวนใหญเพาะเล้ียง 

ปลากัด ปลาทอง ปลาหางนกยูงและปลาหมอสี ตามลําดับ ผูรวบรวมและผูสงออก จํานวน 60 คน และรานคาปลาสวยงาม       

ทั่วประเทศมีอยูประมาณ 500 ราน ซ่ึงรอยละ 90 อยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผูคาปลาสวยงามออนไลนในประเทศและ

ระหวางประเทศ จํานวน 103,271 คน 2) กลยุทธทางการตลาด ประกอบดวย กลยุทธผลิตภัณฑเนนปลาสวยงามที่มีคุณภาพสูง 

สรางความแตกตางมีเอกลักษณ กลยุทธราคาใชการกําหนดราคาสูงผูบริโภคเต็มใจจายการกําหนดราคาแบบน้ีจะทําใหผูบริโภค

รูสึกวาตนเองไดสินคาที่มีคุณภาพสูงเหนือกวาบุคคลอ่ืน กลยุทธชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลายทั้งชองทางออฟไลนและ

ออนไลน กลยุทธการสงเสริมการตลาดที่ใชกับตลาดออนไลนและออฟไลน โดยกลยุทธการสงเสริมการตลาดที่ใชในการตลาด

ออนไลน คือ การทําโฆษณาและประชาสัมพันธผานชองทางโซเชียลเน็ตเวิรค สวนชองทางออฟไลนใชชองทางขายตรงและ       

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  
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1. บทนํา 

จากกระแสการเปล่ียนแปลงแหงยุคโลกาภิวัตนซ่ึงเปนเศรษฐกิจยุคใหมเปนโลกแหงการแขงขันกันอยางเขมขนเกิด

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกที่ลอมรอบธุรกิจ เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและ

เทคโนโลยี เปนตน ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับภายในประเทศ ดังน้ัน ธุรกิจตองปรับตัวและแสวงหากลยุทธหรือ

วิธีการใหม ๆ เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยธุรกิจตองพยายามยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันของ

ตนเองใหสูงขึ้น ซ่ึงตองคํานึงถึงตนทุนการผลิตใหต่ําลง การผลิตที่ไดคุณภาพตรงตามมาตรฐานสามารถตอบสนองความ

ตองการและความพึงพอใจของลูกคาไดสูงสุด (พจนีย ธีระกุล และคณะ, 2555) ขณะเดียวกันประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง

ทั้งดานโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีการเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนไปตามกลไกของระบบ

เศรษฐกิจจึงทําใหการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชนทั้งในดานการสรางงานสรางอาชีพและสรางโอกาสใหแก

ผูประกอบการรายยอยในระดับชุมชนมีความจําเปนตองปรับตัวเขากับสถานการณและสภาวะแวดลอมใหม ๆ ที่มีการแขงขัน

ยากยิ่งขึ้น (ธันยมัย เจียรกุล, 2557) หากพิจารณาถึงปญหาประเทศไทยประสบกับขีดความสามารถในการแขงขันต่ํา ความ

เหล่ือมลํ้าทางสังคม ตลอดจนปญหาดานความม่ันคงในระดับชุมชนที่ความเจริญยังไมสามารถเขาถึงได (Editions Didier 

Millet, 2015) ประเด็นสําคัญ คือ การสรางความยั่งยืนใหแกชุมชนซ่ึงนับวาเปนปญหาที่จําเปนตองเรงแกไขใหมากที่สุด

โดยเฉพาะการกระจายรายได  การสรางความเทาเทียม การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการพัฒนาความยั่งยืน 

(Department of Economic and Social Affairs, 2013) ความเจริญกาวหนาทางสังคมและระบบเศรษฐกิจตองคํานึงถึง

ความยั่งยืนและสมดุลสําหรับคนทุกกลุม ซ่ึงภูมิคุมกันหรือความยั่งยืนในที่น่ีคือการสงเสริมใหคนไทยมีขีดความสามารถในการ

แขงขัน มีทักษะดานธุรกิจควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความม่ันคง (Caballero, 2015) โดยแนวคิดเหลาน้ีลวนมีความ

สอดคลองกับแนวทางเพื่อพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งมากขึ้น อยางไรก็ดีองคความรูที่ทั่วโลกใหความสนใจอยางมาก คือ 

แนวทางของกิจการที่ใหสังคมชุมชนมีสวนรวมซ่ึงเปนรูปแบบขององคการที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนดวยกลไกทาง

ธุรกิจ โดยอาจอยูในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนที่มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น ลดความ

เหล่ือมลํ้า กระจายรายไดและเพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการสรางความรวมมือจากทุกภาค

สวนโดยลดการพึ่งพาจากภาครัฐและภาคเอกชนใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได (Austin; Wei-Skillern, 2006) 

ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายมุงเนนการนําศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติอยางยั่งยืนโดยการพัฒนาเศรษฐกิจสูยุคไทย

แลนด 4.0 ในการสรางความเขมแข็งเพิ่มศักยภาพใหกับชุมชนทองถิ่นโดยมีการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมทําให เกิด

ประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถพึงพาตนเองไดอยางพอเพียง ในขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 

ยึดแนวคิดการบูรณาการแบบองครวมที่นอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชที่ให 

“ประชาชนเปนศูนยกลาง” ของการพัฒนามาเปนแนวทางในการดําเนินงานโดยไมใหเกิดความขัดแยงในพื้นที่ประชาชนมีสวน

รวมและไดประโยชนจากการพัฒนาอยางแทจริงใหมีความอยูดีกินดีที่เกิดจากการนําทรัพยากรมาสรางมูลคาเพิ่ม ประเทศไทย

สรางรายไดจากการทําธุรกิจการสงออกปลาสวยงามมีมูลคา 1,819,561,987.25 บาท ในป 2558 โดยมีแหลงเพาะเล้ียงหลักที่

จังหวัดนครปฐมซ่ึงเปนอาชีพที่เกิดจากการบูรณาการภูมิปญญาผสานกับทรัพยากรในทองถิ่นกอใหเกิดรายไดใหกับคนในชุมชน 

ขณะเดียวกันก็พบปญหาที่เกิดจากคนกลางที่รับซ้ือจะทําการกดราคาเน่ืองจากกลุมบุคคลดังกลาวเปนผูรับซ้ือรายใหญ

ผลตอบแทนไดจากสวนตางของราคารับซ้ือที่ต่ําแตขายราคาสูงโดยเกษตรกรเปนผูที่ไดรับประโยชนนอยที่สุดแตรับความเส่ียง

มาก คือ กลุมเกษตรกรตองลงทุนการผลิตสูง อีกทั้งมีชองทางการจัดจําหนายหลายชั้นมีความซับซอนของกระบวนการ

ดําเนินงานสงผลตอตนทุนที่สูง ขาดองคความรูดานการบริหารจัดการและการตลาด จากเหตุผลดังกลาวขางตนคณะผูวิจัยจึง

ไดพัฒนาแนวคิดการพัฒนากลยุทธการตลาดแบบมีสวนรวมเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนเพื่อสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขัน สรางรายไดเพิ่มขึ้น ยกระดับวิถีชีวิตความเปนอยูแกเกษตรกรหรือผูเพาะเล้ียงปลาสวยงามในทองถิ่นใหสูงขึ้น พัฒนา

ศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม และความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศและตางประเทศอยางยั่งยืน 
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อศึกษาบริบทธุรกิจชุมชนการเพาะเล้ียงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม 

2.2 เพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดแบบมีสวนรวมของธุรกิจชุมชนการเพาะเล้ียงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม 

 

3. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ปจจุบันการตลาดไดเขามามีบทบาทสําคัญตอมนุษยอยางมากและการตลาดยังมีสวนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยกระดับความเปนอยูทําใหเกิดการพึ่งพาอาศัยกันอยางเปนระบบในสังคม นอกจากน้ีตลาดยังเปนตัวกระตุนใหเกิดการพัฒนา

นวัตกรรมส่ิงแปลกใหมเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ทําใหผูบริโภคมีโอกาสเลือกใชผลิตภัณฑที่หลากหลาย 

เกิดความพึงพอใจสรางรายไดกับแรงงานและธุรกิจทําใหประชาชนมีกําลังการซ้ือซ่ึงทําใหมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้นสงผลตอ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเชนเดียวกัน (Kotler, 2000: 751) ลักษณะการตลาดแบบดั่งเดิมเปนแบบออฟไลนที่ผูซ้ือและผูขาย 

ตองทําการติดตอซ้ือขายกันโดยตรงการโฆษณาประชาสัมพันธสวนมากเปนการส่ือสารดานเดียว เชน โทรทัศน ส่ิงพิมพ วิทยุ 

ปายประกาศ เปนตน ในยุคปจจุบันใหสําคัญรูปแบบการตลาดออนไลนที่ใชอินเทอรเน็ตในการชวยการตลาดและประชาสัมพันธ

เปนการส่ือสารสองทางเจาของบริษัทหรือเจาของกิจการพูดคุยกับลูกคาผานส่ือตาง ๆ ได เชน เว็บไซต, E-mail, Line, 

Facebook เปนตน (ณัฐวศา สุทธิธาดา, 2559) อยางไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการสงเสริม

ประสิทธิภาพการตลาดของสินคาชุมชน พบวา มีแนวคิดหน่ึงที่มีอิทธิพลทางบวกตอผลการดําเนินงานทางการตลาดชุมชน 

ไดแก แนวคิดสภาพแวดลอมทางการตลาด (Marketing Environments) โดย Jaworski and Kohli (1993: 53-70) พบวา 

สภาพแวดลอมทางการตลาดคือสวนประสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา 

(Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงส่ิงแวดลอมประเภทน้ีนักการตลาดสามารถ

ควบคุมการเปล่ียนแปลงหรือกําหนดนโยบายตาง ๆ ที่เก่ียวของได (Controllable Factors) ในขณะเดียวกันมีปจจัยที่ภายนอก

ที่สงผลกระทบทั้งสงเสริมและอุปสรรคตอการดําเนินงานของธุรกิจซ่ึงเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได (Uncontrollable 

Factors) ปจจัยภายนอกที่นักวิชาการใหการยอมรับและนํามาศึกษาวิจัยประกอบดวย 3 ดาน คือ การเปล่ียนแปลงของตลาด 

(Market Turbulence) เทคโนโลยี (Technology Turbulence) และการแขงขันอยางรุนแรงในตลาด (Competitive 

Intensity) (จิตรา ปนรูป และคณะ, 2560) นอกจากน้ันยังพบแนวคิดสําคัญที่ชวยสงเสริมประสิทธิภาพทางการตลาดสินคา

ของชุมชนซ่ึงแนวคิดดังกลาวยังมีความสอดคลองกับบริบทของชุมชนไทย คือ แนวคิดหลัก 3 หวง 2 เงื่อนไข ซ่ึงอยูภายใตหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ซ่ึงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 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 ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ที่เก่ียวของอยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลาน้ันมาพิจารณา

เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ และ 2) คุณธรรมที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย         

มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน และมีความพากเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต แนวคิด

การมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนาและแกไขปญหาจึงไดรับการยอมรับและใชเปนแนวทางปฏิบัติเพราะสามารถทําให

เกิดการสนองตอบที่ตรงตอความตองการของประชาชนและตรงตอปญหา โดยประชาชนในชุมชนตองมีสวนรวมในกระบวนการ

อยางเปนอิสระในทุกขั้นตอนเนนการทํางานแบบพึ่งพาตนเองและชวยเหลือเก้ือกูลในรูปของกลุมหรือองคกรชุมชนที่มี

วัตถุประสงคในการเขารวมอยางชัดเจน จนเกิดเปนพลังกลุมซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหงานพัฒนาและแกไขปญหาบรรลุ

สําเร็จเพื่อรวมกันวางแผนและรวมมือกันกําหนดวิถีการดําเนินชีวิตของตนเองและชุมชนไปสูรากฐานการพัฒนาที่ยั่นยืน จาก
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การทบทวนวรรณกรรมทฤษฏีทางการตลาดผสมผสานแนวคิดการมีสวนรวมโดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

พัฒนากรอบแนวคิดการพัฒนาธุรกิจชุมชนภายใตบริบทของการพัฒนาธุรกิจปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐมซ่ึงจะกอใหเกิด

พัฒนาและขยายตัวเพิ่มฐานความม่ันคงยิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพเน่ืองจากการเพาะเล้ียงปลาสวยงามน้ันเปนภู มิปญญา

ทองถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันโดยอาศัยทุนชุมชนในการพัฒนาเทคโนโลยีบนแนวคิดการบูรณาการตอยอด

ทางธุรกิจใหมีความทันสมัยเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางกวางขวางเม่ือพิจารณาการมีสวนรวมเปนส่ิงสะทอนถึงความ

เขมแข็งของชุมชน  

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การกําหนดกลุมตัวอยางเปนการกําหนดตามความเก่ียวของกับเน้ือหาและความเปนผูรูในเรื่องที่กําหนด วิธีการเลือก

กลุมตัวอยาง คือ การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หลักเกณฑคัดเลือกคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง 

ดังตอไปน้ี อายุระหวาง 20-40 ป เกษตรกรผูเพาะเล้ียงปลาสวยงามหรือผูประกอบการที่เก่ียวของในธุรกิจปลาสวยงาม 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความเปนผูนําและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถรวมงานวิจัยในพื้นที่

ไดและกระทําดวยความสมัครใจ กลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 15 คน การวิจัยน้ีดําเนินการวิจัย โดยระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดแบบมีสวนรวมของธุรกิจชุมชนการเพาะเล้ียงปลาสวยงามในจังหวัด

นครปฐมใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยกลุมตัวอยางเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัยเพื่อ

คนหาคําตอบรวมกันมุงใหไดรับขอมูลเชิงลึกจากกลุมตัวอยาง จากการเขาไปสัมผัสกับขอมูลหรือปรากฎการณโดยตรง 

(Phenomenology Study) และการใชเครื่องมือวิจัยประกอบดวยการศึกษาขอมูลเอกสาร (Documentary Research) การ

สังเกตอยางมีสวนรวม (Participation Observation) การระดมสมอง (Brainstorming) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาวรรณกรรม การสัมภาษณผูที่เก่ียวของและการสนทนากลุมแลว

นํามาสรุปประเด็นโดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ในการวิเคราะหส่ิงแวดลอมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) 

เปนเครื่องมือในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดแบบมีสวนรวม 

 

5. ผลการวิจัย 

5.1 ผลการวิจัยวัตถุประสงคขอที่ 1 บริบทธุรกิจชุมชนการเพาะเล้ียงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐมจากการทบทวน

วรรณกรรมและการสํารวจขอมูล พบวา ในจังหวัดนครปฐมมีฟารมทั้งหมด จํานวน 364 ฟารม เน้ือที่เพาะเล้ียง 518 ไร 

สวนใหญเพาะเล้ียง ปลากัด ปลาทอง ปลาหางนกยูง และปลาหมอสี ตามลําดับ ผูรวบรวมและผูสงออก จํานวน 60 คน และ

รานคาปลาสวยงามทั่วประเทศมีอยูประมาณ 500 ราน ซ่ึงรอยละ 90 อยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผูคาปลาสวยงาม

ออนไลนในประเทศและระหวางประเทศ จํานวน 103,271 คน (สํานักงานประมงจังหวัดนครปฐม, 2558) สําหรับรูปแบบ

ธุรกิจปลาสวยงามแบบเดิมเกษตรกรตองลงทุนการผลิตสูง อีกทั้งมีชองทางการจัดจําหนายหลายชั้นมีความซับซอน 

ของกระบวนการดําเนินงานสงผลตอตนทุนที่สูง ขาดองคความรูดานการบริหารจัดการและการตลาด ซ่ึงมีผูเก่ียวของจํานวน

มากที่เขามาแยงชิงผลประโยชน โดยแสดงในภาพที่ 1 และจากการทําการพัฒนากลยุทธการตลาดโดยการมีสวนรวม 

ของเกษตรกรและชุมชนรวมกับนักวิชาการนํามาสูการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจปลาสวยงามโดยการพัฒนาเกษตรกรใหมี 

องคความรู เพิ่มทักษะในการบริหารจัดการสงเสริมใหเปนเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmers) และนําไปสูการพัฒนา 

เปนผูประกอบการใหม (Start Up Business) ที่สามารถสรางรายไดจากการทําธุรกิจโดยพัฒนาแนวคิดการสรางนวัตกรรม 

ทางธุรกิจในรูปแบบใหมที่ลดชองทางการจัดจําหนายใหส้ันเพื่อลดการสูญเสียจากคาใชจายที่ไมจําเปน สรางความหลากหลาย

ชองทางการจัดจําหนายเขาถึงกลุมลูกคาไดอยางเหมาะสม การนําความคิดสรางสรรคสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา แนวทาง 

การพัฒนารูปแบบธุรกิจปลาสวยงามแบบใหม แสดงในภาพที่ 2 จึงนํามาสูแนวคิดการพัฒนากลยุทธทางการตลาดที่เกิดจาก
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ในประเทศ 

เกษตรกรเพาะเลี้ยง

ปลาสวยงาม 

ผูรวบรวมปลาสวยงาม 

(รังปลา) 

ผูสงออกปลา

สวยงาม  

ผูคาสงปลาสวยงาม ผูคาปลีกปลา

สวยงาม  

การมีสวนของทุกภาคสวนที่มีสวนเก่ียวของรวมกับการนําเอานวัตกรรมเทคโนโลยีมาชวยใหในการซ้ือ-ขายปลาสวยงาม 

ผานระบบการคาออนไลนและออฟไลนไดโดยตรงกับลูกคาทั้งในและตางประเทศ โดยไมตองผานคนกลางจะสงผลใหเกษตรกร

ผูเพาะเล้ียงปลาสวยงามของไทยไดกําไรจากการจําหนายเพิ่มมากขึ้นเพิ่มศักยภาพในการเปนผูประกอบการที่สามารถทําตลาด

ไดเอง ตอบสนองความตองการลูกคาไดอยางสมบูรณ พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบธุรกิจปลาสวยงามแบบเดิม (Tradition Ornamental Fish Business Model) 

ที่มา: กนกพัชร กอประเสริฐ, 2560 

 

 

 

 

(Online/Offline Channel Distribution) 

ภาพที่ 2 รูปแบบธุรกิจปลาสวยงามแบบใหม (New Ornamental Fish Business Model) 

ที่มา: กนกพัชร กอประเสริฐ, 2560 

5.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด วัตถุประสงคขอที่ 2 พัฒนากลยุทธทางการตลาดแบบมีสวนรวม

ของธุรกิจชุมชนการเพาะเล้ียงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม จากผลการวิจัยและขอคนพบดังที่ไดกลาวมาในผลการวิจัย 

ตาม วัตถุประสงคของการวิ จัยผลการวิ เคราะหปจ จัยภาย ใน (Strengths & Weaknesses) และปจ จัยภายนอก 

(Opportunities & Threats) ที่มีผลตอการดําเนินงานบริษัททั้งในดานสงเสริมและเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานรายละเอียด

ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด 

ปจจัยภายในที่สําคัญ 

(Critical Success Factors) 

นํ้าหนัก 

(Weight) 

การประเมิน 

(Rating) 

คะแนนถวงนํ้าหนัก 

(Weighted Score) 

S1 ปลากัดสวยงามมีคุณภาพมีรูปรางลักษณะอัตลักษณท่ีโดดเดน 0.2 4 0.8 

S2 ตนทุนการดําเนินงานตํ่าเนื่องจากขายออนไลน   0.1 3 0.3 

S3 ใกลแหลงวัตถุดิบ (ปลากัด) มีคุณภาพสูง 0.1 3 0.45 

S4 ชองทางการจัดจําหนายหลากหลาย (Multiple Distribution 

Channel) เชน ระบบออนไลนบริการได 24 ชั่วโมงและออฟไลน 
0.1 

 

4 

 

0.6 

W1 ตนทุนโลจิสติกสและคาขนสงสูง 0.1 1 0.1 

W2 ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบใหมีมาตรฐานตรงตามความตองการของลูกคา

คอนขางยาก 
0.1 

 

2 

 

0.2 

เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลา

สวยงาม 

ทรานชิปเปอร
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ปจจัยภายในที่สําคัญ 

(Critical Success Factors) 

นํ้าหนัก 

(Weight) 

การประเมิน 

(Rating) 

คะแนนถวงนํ้าหนัก 

(Weighted Score) 

W3 ความไมแนนอนของกระบวนการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม 0.1 2 0.2 

W4 ขาดความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ 0.1 1 0.2 

W5 ขอจํากัดดานภาษาตางประเทศ 0.1 2 0.2 

รวม 1 22 2.6 

หมายเหตุ: การประเมินตัวเลข 1 = จุดออนหลัก, 2 = จุดออนรอง, 3 = จุดแข็งรอง, 4 = จุดแข็งหลัก 

ผลการวิเคราะหปจจัยภายในของธุรกิจชุมชนในรูปแบบธุรกิจชุมชนในลักษณะการดําเนินงานคลายบริษัท 

โดยกลุมผูเพาะเล้ียงปลาสวยงาม ภายใตชื่อ กลุมนครปฐมโมเดล พบวา จุดแข็งที่สําคัญ คือ ปลาสวยงามมีคุณภาพดี 

มีรูปลักษณที่เปนเอกลักษณโดดเดน มีการสรางเครือขายพันธมิตรระหวางกลุมเกษตรกร อีกทั้งพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย

ที่หลากหลายเพื่อรองรับการใหบริการลูกคาโดยนําเอาเทคโนโลยีมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการคาออนไลนและการใหบริการ 

ที่เขาถึงกลุมลูกคาภายในประเทศโดยการออกบูธเนนการสรางการรับรูโดยการสรางตราสินคาภายใตแบรนด Thaiaqua 

co.th และส่ิงที่เปนจุดออนที่จําเปนตองพัฒนา คือ การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของปลากัดสวยงามตั้งแตกระบวนการ

เพาะเล้ียงจนกระทั่งกระบวนการจัดสงภายใตการบริหารตนทุนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยภายในของธุรกิจชุมชน 

ปจจัยภายในที่สําคัญ 

(Critical Success Factors) 

นํ้าหนัก 

(Weight) 

การประเมิน 

(Rating) 

คะแนนถวงนํ้าหนัก 

(Weighted Score) 

O1 ตลาดปลาสวยงามขยายตัวอยางตอเนื่อง 0.2 4 0.8 

O2 ความกาวหนาของเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ 0.2 3 0.6 

O3 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมธุรกิจดิจิตอล 0.1 3 0.3 

O4 พฤติกรรมผูบริโภคนิยมการซื้อขายออนไลนเพ่ิมมากข้ึน 0.1 3 0.3 

T1 ความไมแนนอนของความตองการของลูกคา 0.1 3 0.3 

T2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพดินฟาอากาศสงผลตอการ

ผลิต 
0.1 2 

0.2 

T3 ขอจํากัดกฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ 0.1 2 0.2 

T4 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและอินเตอรของแตละประเทศแตกตาง

กัน 
0.1 1 

0.1 

รวม 1 21 2.8 

หมายเหตุ: การประเมินตัวเลข 4 = โอกาสตอบสนองดี (Response is Superior), 3 = โอกาสตอบสนองสูงกวาคาเฉล่ีย  

(Response is Above Average), 2 = โอกาสตอบสนองเทากับคาเฉล่ีย (Response is Average), 1 = การ

ตอบสนองไมดี (Response is Poor) 

 ผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจชุมชนกลุมนครปฐมโมเดลที่เปนอุปสรรค คือ 

ความเส่ียงดานสภาพแวดลอม ดิน ฟา อากาศที่แปรปรวนและขอจํากัดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับดานการสงออก 

ปลาสวยงามไปยังตางประเทศที่มีความยุงยาก ซับซอน สงผลตอการดําเนินการ แตในขณะเดียวกันก็มีปจจัยที่สงเสริม

สนับสนุนบริษัทใหสามารถพัฒนาไดอยางตอเน่ืองเก่ียวกับการขยายตัวของตลาดปลาสวยงามโดยรวมและพฤติกรรมผูบริโภค

นิยมการซ้ือขายออนไลนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในดานเศรษฐกิจดิจิตอล 
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5.3 ผลการวิเคราะหการกําหนดกลยุทธทางการตลาด 

 5.3.1 กลยุทธผลิตภัณฑ (Product Strategy) สําหรับธุรกิจชุมชนกลุมกลุมผูเพาะเล้ียงปลาสวยงามนครปฐม

โมเดล กําหนดกลยุทธผลิตภัณฑมุงสรางความแตกตาง (Product Differentiation) เนนเอกลักษณปลากัดสวยงามของไทย 

Siamese Fighting Fish ที่มีทั้งความแข็งแรงและออนชอน สีสันสวยงาม รูปรางแปลกและสรางความแตกตางดานบริการ

ลูกคาแบบบริการเต็มที่ Full Service ผลิตภัณฑแยกได 3 ประเภท คือ ปลากัดสวยงาม ปลากัดสวยงามแพ็กเกจพรีเม่ียม  

(Gift Set) และผลิตภัณฑที่เก่ียวของอ่ืน เชน ภาพถาย ชุดถวยกาแฟ เส้ือ แสตมป เปนตน 

 5.3.2 กลยุทธราคา (Price Strategy) สําหรับธุรกิจชุมชนกลุมผูเพาะเล้ียงปลาสวยงามนครปฐมโมเดล กําหนด

กลยุทธราคา คือ กลยุทธราคาสูง (High Pricing) กลยุทธน้ีจะใชกับการขายปลากัดสวยงามออนไลน เชน Facebook, 

Aquabid.com, Website: Thaiaqua.com และการขายออฟไลนหรือขายหนารานทางกลุมก็จะกําหนดราคาสูงกวาราคา

ทองตลาดทั่วไป การกําหนดราคาสูงและราคาไมเทากัน จากแนวคิด “ราคาที่ดี คือ ราคาที่ผูบริโภคพึงพอใจ” ผูบริโภคตางมี

ความตองการจะใชสินคาและบริการที่แตกตางกัน การกําหนดราคาแบบน้ีจะทําใหผูบริโภครูสึกวาตนเองไดสินคาที่ มี

คุณภาพสูงเหนือกวาบุคคลอ่ืน  

 5.3.3 กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย (Place Strategy) สําหรับธุรกิจชุมชนกลุมผูเพาะเล้ียงปลาสวยงาม

นครปฐมโมเดล กําหนดกลยุทธโดยใชชองทางขายตรง คือ กลุมผูเพาะเล้ียงปลาสวยงามนครปฐมโมเดลขายสินคาผานชองทาง

ออนไลน เชน เว็บไซตของกลุมฯ www.Thaiaqua co.th, Facebook, You Tube และชองทางการซ้ือขายผานเว็บประมูล 

ทั้งภายในและตางประเทศ เชน www.aquabid.com,ประมูลปลากัดไทย เปนตน และชองทางการจัดจําหนายตรงแบบ

ออฟไลนโดยการออกบูธนิทรรศการและในหางสรรพสิคาตรงกับผูบริโภค 

  5.3.4 กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategic) สําหรับธุรกิจชุมชนกลุมผูเพาะเล้ียงปลาสวยงาม

นครปฐมโมเดล แบงเปนกลยุทธที่ใชกับตลาดออนไลนและออฟไลน โดยกลยุทธที่ ใชในการตลาดออนไลนการทําโฆษณา 

และประชาสัมพันธผานชองทางโซเชียลเน็ตเวิรค เชน Facebook, You Tube, Banner ติดบนหนาเว็บ เชน 

www.alibaba.com, www.taobao.com เปนตน ระยะเวลาตั้งแตเปดกิจการ 3 เดือนแรก โฆษณาทุกวันระยะเวลาเดือน 

ที่ 4-12 เดือน โฆษณาสุดสัปดาห ปที่ 2-3 โฆษณาเดือนละ 2 ครั้ง และกลยุทธที่ใชออฟไลนการสงเสริมการขายจัดโปรโมชั่น 

การใหบริการจัดสงฟรีภายในประเทศเม่ือซ้ือ 5 ตัวขึ้นไป การซ้ือปลาเปนแพ็คเกจ 1 ชุด แถมอาหารปลาและยารักษาโรค  

เปนตน 

 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยและการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดซ่ึงประกอบดวย จุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรคของธุรกิจชุมชนกลุมผูเพาะเล้ียงปลาสวยงามนครปฐมโมเดล เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธการตลาด 

ผูวิจัยขออภิปรายเปนรายขอดังน้ี คือ 

1. การกําหนดกลยุทธผลิตภัณฑที่มุงเนนสรางความแตกตางและกําหนดราคาสินคาที่สูงใหมีความสอดคลองกับ 

ความตองการของผูบริโภค อีกทั้งศักยภาพของกลุมเกษตรกรสามารถสงมอบความมีคุณคาที่เปนเอกลักษณและที่สามารถ

สะทอนคุณภาพที่สูงกวาคูแขงขันใหกับผูบริโภค ซ่ึงสอดคลองกับ เสรี วงษมณฑา (2548) ที่ไดกลาววา การใหไดมาซ่ึงสวน 

ตาง ๆ ตามหลักแนวคิดในการสรางความประทับตอผลิตภัณฑและตราสินคาโดยการสรางความโดดเดน มีความแตกตาง 

อยางชัดเจน คือ การวิเคราะหผูบริโภค การวิเคราะหคูแขงขัน การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

2. การสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย รวดเร็ว ที่สามารถ

เขาถึงผูบริโภคไดอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการสรางเครือขายทางธุรกิจเปนปจจัยสงเสริมสนับสนุนธุรกิจ

ภายในชุมชนเดียวกัน การใหขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูที่ดีผานการสรางเรื่องราวที่นาสนใจ  
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การใหสิทธิพิเศษกับผูบริโภค การพัฒนาบุคลากรใหสามารถเปนตัวแทนเพื่อหนาที่สะทอนภาพลักษณเอกลักษณของชุมชน

สรางคานิยมสํานึกรักบานเกิดหรือวัฒนธรรมองคกรรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับ เสรี วงษมณฑา (2548) ไดกลาวไววา กลยุทธ

การตลาดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 

นอกจากน้ียังสอดคลองกับ Campbell (2002); Doyle (2000); Duncan (2002) ไดกลาววา ผูบริโภคจะตองไดรับการปฏิบัติ

ไดรับการตอบแทน ไดรับความพึงพอใจ จากการไดรับรูและสงมอบสินคาหรือบริการดังที่ผูประกอบการไดส่ือสารออกไป 

ไมวาจะเปนเรื่องของผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงานและกระบวนการผลิตที่ดีมีคุณภาพ 

3. การบูรณาการกลยุทธทางการตลาดเขากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตองเกิดจากความเขาใจความสัมพันธ

ระหวางกลยุทธทางการตลาดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงมีความจําเปนตองศึกษาควบคูกันเพื่อสรางความเขาใจ 

ใหเปนระบบเพื่อใหมีความสมบูรณมากที่สุด เน่ืองจากกระบวนการบูรณาการธุรกิจชุมชนที่ประกอบดวยบริบทของชุมชน 

และกลยุทธทางการตลาดที่ตองบูรณาการโดยมีขั้นตอนที่ชัดเจน สรางการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางกัน การชี้ใหรับรู 

ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแกนที่สําคัญในการบูรณาการกับธุรกิจชุมชน สอดคลองกับ เอกลักษณ ยิ้มวิไล และ 

ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2559: 36-49) กลาววา ธุรกิจชุมชนที่ประกอบดวยกลยุทธทางการตลาดเปนกลไกทั้งในดาน

รูปแบบขององคการและแนวทางการบริหารจัดการโดยเม่ือนํามาบูรณาการไดอยางสมดุลยอมทําใหเกิดผลลัพธที่สามารถ 

นําไปประยุกตใชและปฏิบัติไดในหลากหลายบริบทที่มีความแตกตางกันและเพื่อใหนําไปพัฒนาความสัมพันธระหวางสอง 

องคความรูตอไปตามความเหมาะสม 

 

7. ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยไดจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอกลยุทธ นโยบายภาครัฐควรมีการปรับปรุง

กฎหมายที่เก่ียวของกับการสงออกสัตวนํ้าสวยงามที่ลดความยุงยากซับซอนของกระบวนการใหเกิดการทํางานของหนวยงาน

รวมกันแบบครบวงจร เกษตรกรเพาะเล้ียงปลาสวยงามควรปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงยุคเศรษฐกิจดิจิตอลทั้งในดาน

ทักษะความรูดานภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยพัฒนาสูการเปนผูประกอบการใหมที่มีศักยภาพ มุงเนน

การวิจัยและพัฒนาสายพันธปลากัดสวยงาม การสรางเครือขายและพันธมิตรทางธุรกิจตลอดหวงโซอุปทาน ตอยอดพัฒนา

ผลิตภัณฑสรางสรรคที่เปนผลิตภัณฑที่ตอเน่ืองและเก่ียวของกันโดยเนนการเชื่อมโยงเขากับเรื่องราววิถีและวัฒนธรรมทองถิ่น

ของชุมชนเพื่อสงเสริมใหเกิดความผูกพันในตัวผลิตภัณฑและทองถิ่นน้ัน ๆ หากเกษตรกรตองการใหหนวยงานภาครัฐใหการ

สนับสนุนและชวยเหลือควรดําเนินงานในรูปของวิสาหกิจชุมชมหรือสหกรณ สําหรับการศึกษาวิจัยตอไปศึกษาการพัฒนา

อุตสาหกรรมปลาสวยงามโดยใชนวัตกรรมทางธุรกิจเชิงสรางสรรคแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ใหเกิด 

การพัฒนาอยางตอเน่ืองและสรางรายไดใหกับชุมชนทองถิ่นสรางความเขมแข็งอยางยังยืน 
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ความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือสนิคาเฮาสแบรนด 

ที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม  
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บทคัดยอ 

 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม ประชากรที่ศึกษา ไดแก 

ลูกคาที่ซ้ือสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม คํานวณกลุมตัวอยางไดจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ซ่ึงมีคาดัชนีวัดความสอดคลองไดคะแนนอยูระหวาง 0.67-1.00 ทุกขอ และมีคาการทดสอบ

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.87 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือ

สินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานราคา

มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาเปน ดานผลิตภัณฑ, ดานสถานที่จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

สวนผลการทดสอบความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดโดยหาคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา ดานราคาของผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือมากที่สุด รองลงมาเปน ดานผลิตภัณฑ 

ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ สวนประสมทางการตลาด  การตัดสินใจซ้ือ  บิ๊กซี  นครปฐม 
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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 
 

ปจจุบันการคาปลีกมีบทบาทที่สําคัญยิ่งในสังคมไทย แตการดําเนินธุรกิจในรูปแบบดังกลาวขางตนใหประสบ

ความสําเร็จไดน้ัน นอกจากทําเลที่ตั้งสะดวก เปนแหลงชุมชน มีการบริหารที่เปนระบบและรวดเร็วแลว ปจจัยที่สําคัญอีก

ประการหน่ึงคือ ความหลากหลายของสินคาที่ลูกคาสามารถเลือกซ้ือไดตามความพึงพอใจ เพื่อตอบสนองความตองการที่

หลากหลายของผูบริโภค จึงมีการเพิ่มกลยุทธดวยการนําสินคาเฮาสแบรนด (House Brand) ออกวางจําหนายภายใตชื่อตรา

สินคาที่เหมือนหรือคลายกับชื่อกิจการ เรียกอีกอยางหน่ึงวาไพรเวทลาเบล (Private Label) หรือสโตรแบรนด (Store Brand) 

เปนสินคาที่ผูประกอบการคาปลีกจางใหผูผลิต (Manufacturer) ทําการผลิตสินคาขึ้นเปนพิเศษแลวใชตราเฉพาะของกิจการน้ัน 

ทั้งน้ีการดําเนินการดังกลาวกําลังกาวเขามามีบทบาทในธุรกิจคาปลีกมากขึ้น โดยใชกลยุทธราคาที่ถูกกวา วัตถุประสงคการทํา

ตลาดเฮาสแบรนดคือการสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากกําไรสวนเกินที่มีมากกวาการขายสินคาที่เปนตราสินคาของผูผลิต เน่ืองจากไม

ตองเสียคาการตลาดและสรางความแตกตางใหกับกิจการของตน ชวยใหผูบริโภคมีความจงรักภักดีตอกิจการดวย เน่ืองจาก

สินคาเฮาสแบรนดจะวางจําหนายในรานหรือเครือขายของกิจการเทาน้ัน ปจจุบันมีการใชกลยุทธแขงขันดานราคาคาปลีก

ประเภทไฮเปอรมารเก็ตอยางรุนแรงโดยเฉพาะรานคาปลีกรายใหญ ไดแก เทสโกโลตัส บิ๊กซี รวมถึงรานคาสงแบบเงินสดและ

บริการตัวเอง ไดแก แมคโคร การจําหนายสินคาเฮาสแบรนดจึงเปนอีกกลยุทธหน่ึงของรานคาขนาดใหญ ดังน้ัน เพื่อเปนการ

เพิ่มยอดการขายสินคาเฮาสแบรนด หางตาง ๆ จึงพยายามหากลยุทธตาง ๆ ออกมาจูงใจ เชน ดานผลิตภัณฑมีการเพิ่มความ

หลากหลายของประเภทสินคา ปรับบรรจุภัณฑใหคลายกับสินคาแบรนดของผูผลิต ดานราคา มีการตั้งราคาขายสินคาเฮาสแบ

รนดถูกกวาสินคาทั่วไป ดานสถานที่ สวนใหญมักวางโชวใกลสินคาแบรนดของผูผลิตหรือ ขึ้นหัวชั้น หรือวางในบริเวณที่โดดเดน 

ดานสงเสริมการตลาด มักมีการโฆษณาสินคาเฮาสแบรนดในวารสารที่แจกใหลูกคา หรือมักมีปาย ณ จุดขายที่เดนชัด เปนตน 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือ สินคาเฮาสแบรนดที่

หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงสวนประสมทางการตลาดของ

สินคาเฮาสแบรนดเพื่อเพิ่มประสิทธิผลตอไป 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของลูกคาที่ซ้ือสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี 

สาขานครปฐม 

 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

แนวความคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 

อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 26) กลาวในเรื่อง ตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสมทาง การตลาด (4Ps) วาเปน

ตัวกระตุนหรือส่ิงเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยแบงออกไดดังน้ี 

  1. ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑของบริษัท ที่อาจกระทบตอ พฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบริโภค คือ ความใหม ความสลับซับซอนและคุณภาพที่คนรับรูไดของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่ใหมและสลับซับซอนอาจตองมี

การตัดสินใจอยางกวางขวาง ถาผูบริโภคเห็นคุณประโยชนของผลิตภัณฑที่สําคัญก็จะทําใหผูบริโภคประเมินสินคาเชนกัน 

สินคาคุณภาพสูง หรือสินคาที่ปรับเขากับความตองการบางอยางของผูซ้ือมีอิทธิพลตอการซ้ือของผูบริโภค 

2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ก็ตอเม่ือผูบริโภคทําการประเมินทางเลือกและทําการตัดสินใจ 

โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาถูก นักการตลาดจึงควรคิดราคานอย หรือทําใหผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอ่ืน ๆ  
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3. ชองทางการจัดจําหนาย (Placement-Channel of Distribution) เปนกลยุทธของนักการตลาด ในการทําใหมี

ผลิตภัณฑไวพรอมจําหนายในที่ผูบริโภคสามารถหาซ้ือสินคาไดงาย ซ่ึงชองทางในการจัดจําหนายก็มีอิทธิพลตอการรับรู

ภาพพจนของผลิตภัณฑของผูบริโภคดวยเชนกัน  

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การสงเสริมการตลาดสงผลตอผูบริโภคไดทุก

ขั้นตอนของการตัดสินใจซ้ือ ขาวสารที่นักการตลาดสงไปอาจเตือนใจใหผูบริโภครูวาเขามีปญหา สินคาของนักการตลาด

สามารถแกไขปญหาได เปนตน 
  

แนวความคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 

ธงชัย สันติวงษ (2540) ไดกลาวไววา กระบวนการตัดสินใจซ้ือ จะตองประกอบดวย  

1. การรับรูถึงความตองการหรือปญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรกผูบริโภคจะตระหนักถึง

ปญหาหรือความตองการในสินคาหรือการบริการ ซ่ึงความตองการหรือปญหาน้ันเกิดขึ้นมาจากความจําเปน (Needs) ซ่ึงเกิด

จาก 1. ส่ิงกระตุนภายใน (Internal Stimuli) เชน ความรูสึกหิวขาว กระหายนํ้า เปนตน 2. ส่ิงกระตุนภายนอก (External 

Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุนของสวนประสมทางการตลาด (4 P's) เชน เห็นขนมเคกนากิน จึงรูสึกหิว, เห็นโฆษณา

สินคาในโทรทัศน กิจกรรม สงเสริมการตลาดจึงเกิดความรูสึกอยากซ้ือ อยากได, เห็นเพื่อนมีรถใหมแลวอยากได เปนตน 

2. การแสวงหาขอมูล (Information Search) เม่ือผูบริโภคทราบถึงความตองการในสินคาหรือบริการแลว 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) เม่ือไดขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 แลว ในขั้นตอไปผูบริโภคก็

จะทําการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกน้ัน ผูบริโภคตองกําหนดเกณฑหรือคุณสมบัติที่จะใชในการประเมิน 

เชน ยี่หอ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายตอหนวย เปนตน 

4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลังจากที่ไดทําการประเมินทางเลือกแลว ผูบริโภคก็จะเขาสูในขั้นของ

การตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงตองมีการตัดสินใจในดานตาง ๆ ดังน้ี 1. ตรายี่หอที่ซ้ือ (Brand Decision) 2. รานคาที่ซ้ือ (Vendor 

Decision) 3. ปริมาณที่ซ้ือ (Quantity Decision) 4. เวลาที่ซ้ือ (Timing Decision) และ 5. วิธีการในการชําระเงิน (Payment-

method Decision)  

5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลังจากที่ลูกคาไดทําการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการ

ไปแลวน้ัน นักการตลาดจะตองทําการ ตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซ้ือ ซ่ึงความพึงพอใจน้ันเกิดขึ้นจากการที่ลูกคาทํา

การเปรียบเทียบส่ิงที่เกิดขึ้นจริงกับส่ิงที่คาดหวัง ถาคุณคาของสินคาหรือบริการที่ไดรับจริง ตรงกับที่คาดหวังหรือสูงกวาที่ได

คาดหวังเอาไว ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือ บริการน้ัน โดยถาลูกคามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซ้ือ

ซํ้าหรือบอกตอ เปนตน 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาถึงความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดที่

หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 815 

 

 

 

 

 
 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ในวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitaive Research) ประชากรในการศึกษาคือ ลูกคาที่ซ้ือสินคาเฮาสแบ

รนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม และเน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังน้ัน

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีจะคํานวณดวยสูตรของ W.G. Cochran  โดยกําหนดระดับคาความเชื่อม่ันรอยละ 95 และระดับ

คาความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2549, หนา 74) เทากับ 385 ราย ซ่ึงหมายถึงควรเก็บขอมูลอยางนอย 

385 รายเพื่อใหระดับความคลาดเคล่ือนไมเกินรอยละ 5 จึงเลือกเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเปนจํานวน 400 ราย และใช

วิธีการเลือกกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลแบบบังเอิญ  
 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตรวัด 5 ระดับ (Rating scale) โดยผานการ

ตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัย 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงของวัตถุประสงค เน้ือหา และ

ภาษาที่ใชโดยวัดความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคแลวรายงานเปนคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of item – 

Objective Congruence: IOC) ซ่ึงไดคาเทากับ 0.67-1.00 ซ่ึงมากกวา 0.5 จึงถือวาผานตามเกณฑที่กําหนด (อุทุมพร จามร

มาน, 2541, น. 67-68) จากน้ันจึงทดสอบแบบสอบถามมาเพื่อหาคาความเชื่อม่ัน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ผลการทดสอบความเชื่อม่ันไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.87 ซ่ึงมากวา 

0.70 จึงถือวาผานตามเกณฑที่กําหนด (สุวิมล ติรกานันท, 2550, น. 175) 
 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คณะผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปโดย ใชคาความถี่ (Frequencies) คารอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Means)  

 2. การวิเคราะหความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคา

บิ๊กซี สาขานครปฐม ดวยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) 

 

5. ผลการวิจัย 
 

ในการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคา

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 พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม 

พบวา สวนใหญซ้ือเครื่องดื่มจํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.30 ซ้ือสินคา 2-3 ครั้ง/ตอเดือน จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 

45.00 มีคาใชจายในการซ้ือ 101-300 บาท จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.80 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นสวน

สวนประสมทางการตลาด 

1.ผลิตภัณฑ 

2.ราคา 

3.ชองทางการจัดจําหนาย 

4.การสงเสริมการตลาด 

 

การตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด 
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ประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม ในภาพรวม มีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก ( X =3.91) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานราคามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.33) รองลงมาเปน 

ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.06), ดานสถานที่จําหนาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =3.76) และ ดาน

การสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =3.48) ตามลําดับ และเม่ือพิจารณารายละเอียดรายขอคําถามในแตดาน 

พบวา รายขอคําถามในดานผลิตภัณฑ ที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ มีสินคาใหเลือกหลากหลาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ( X = 

4.46)  รองลงมาคือ สินคามีคุณภาพมาตรฐาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.29) และรายขอคําถามที่มีคาเฉล่ีย

ต่ําสุดคือ รสชาติมีความอรอย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X  = 3.69) รายขอคําถามในดานราคาที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ คุมคา

เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.45)  รองลงมาคือ คุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพ มี

คาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.36)  และรายขอคําถามที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ คุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืน มี

คาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.18) รายขอคําถามในดานสถานที่จัดจําหนายที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การจัดวางสินคาหางาย มี

คาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.11)  รองลงมาคือ ความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือสินคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 

3.67)  และรายการที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ ความเดนชันของชั้นวางสินคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 3.51) และรายขอ

คําถามในดานการสงเสริมการตลาดที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ มีการสงเสริมการขาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.04) 

รองลงมาคือ มีพนักงานขายใหคําแนะนําสินคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X  = 3.63)  และรายขอคําถามที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด

คือ โฆษณาผานส่ือสมํ่าเสมอ มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.76) สวนผลการทดสอบความสัมพันธของสวนประสม

ทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด ที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขานครปฐม พบวา สวนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดทุกตัวโดยมีความสัมพันธเชิงบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย 

ดานราคา (r = 0.76, p < 0.05) มีคาความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดมากที่สุด 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 
 

จากผลการศึกษาขอมูลปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาหางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขา

นครปฐม เม่ือจําแนกตามเพศ พบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 63.80 ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของธีรดา ตันธรรศกุล (2550) ศึกษาเรื่อง ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูหญิงเขต

กรุงเทพฯ ซ่ึงขอมูลจากการศึกษาไดมาจากแบบสอบถามจํานวน 385 ชุด จากกลุมตัวอยางที่ไปจับจายสินคาในรานคาปลีก คา

สง ที่มีสินคาเฮาสแบรนดวางจําหนาย ผลการวิจัยพบวา 1. กลุมผูหญิงที่มีลักษณะทางประชากร ไดแก อายุ การศึกษา รายได

แตกตางกันมีทัศนคติตอสินคาเฮาสแบรนดไมแตกตางกัน 2. พฤติกรรมการเปดรับสารจากการไปรานคาปลีก รานคาสง ไมมี

ความสัมพันธกับความรูที่มีตอสินคาเฮาสแบรนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ3. ความรูที่มีตอสินคาเฮาสแบรนด มีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาด พบวาพบวา ผูบริโภคมีการตัดสินใจใน

การเลือกซ้ือสินคาหางสรรพสินคาบิ๊กซี ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =3.91) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานราคามี

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( X =4.33) รองลงมาดานผลิตภัณฑ ( X =4.06), ดานสถานที่จําหนาย ( X =3.76) และ ดาน

การสงเสริมการตลาด ( X =3.48) ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือที่ไมแตกตางกัน คํานึงถึงความคุมคาในการใชประโยชนมาก

ที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเอกสิทธิ สุนทรนนท (2545) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความเก่ียวของกับพฤติกรรมการซ้ือ

สินคาในรานคาปลีกที่ทันสมัย ประเภทซูเปอรเซ็นเตอรของประชาชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงคคือ เพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาในรานคาปลีกสมัยใหมประเภทซูเปอรเซ็นเตอร และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
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พฤติกรรมการซ้ือสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม ประเภทซูเปอรเซ็นเตอร ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอซูเปอรเซ็นเตอรในภาพ

รวมอยูระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานแลว พบวาทัศนคติอยูในระดับมาก ดานจัดจําหนาย ดานสินคา ดานราคา ดาน

สังคมและวัฒนธรรม และดานการสงเสริมการตลาด สวนดานการใหบริการมีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมในการ

ซ้ือสินคาในซูเปอรเซ็นเตอรเดือนละ 2 ครั้ง สินคาที่ตองการมากที่สุด คือ อาหาร เครื่องดื่ม สวนใหญใชบริการที่ เทสโก-โลตัส 

ดวยเหตุผลที่ใกลบาน เดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล และไปกับครอบครัว (สามี ภรรยา บุตร) ในวันหยุด (เสาร -อาทิตย) 

ระหวาง 18.01 น. - 24.00 น. และโดยมากซ้ือสินคาตอครั้งไมเกิน 500 บาทปจจัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือสินคา

ในซูเปอรเซ็นเตอร ไดแก เพศ สถานภาพสมรส และรายได โดยเพศชายมีความถี่ตอการซ้ือสินคาตอเดือนมากกวาเพศหญิง ผูที่

สมรสแลวใชจํานวนเงินที่ซ้ือแตละครั้งมากกวาคนโสด ผูที่มีรายไดสูงใชเงินซ้ือสินคาแตละครั้งจํานวนมากกวาผูที่มีรายไดต่ํามี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สําหรับจํานวนสมาชิกในครอบครัว การศึกษาและอาชีพไมมีความสัมพันธกับจํานวนครั้งใน

การซ้ือสินคาตอเดือนและจํานวนเงินในการซ้ือสินคาตอครั้ง 

การวิเคราะหความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด ที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี 

สาขานครปฐม พบวา สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดทุกตัวโดยมีความสัมพันธ

เชิงบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยดานราคา (r = 0.76, p < 0.05) มีคาความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคา

เฮาสแบรนดมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของพิมพิกา ชวลิต (2556) ซ่ึงกลาววา ราคาสินคาเฮาสแบรนดมีอิทธิพลตอ

ลูกคาที่ซ้ือสินคาเฮาสแบรนดมากที่สุด รองลงมาเปน ดานผลิตภณัฑ (r = 65, p < 0.05) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเพลินพิศ 

แจงสวาง (2554) ที่กลาววาลูกคาที่ซ้ือสินคาเฮาสแบรนดใหความสําคัญกับราคาเปนอันดับตน ๆ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

(r = 0.53, p < 0.05)  และ ดานการสงเสริมการตลาด (r = 0.45, p < 0.05) สอดคลองกับงานวิจัยของทัชชญา ฉัตรเกษมกุล 

(2560) ที่กลาววา ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสรมิการตลาดของสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอเปนแนวทางที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาเฮาส

แบรนดของผูบริโภค ดังน้ี 

1. ดานผลิตภัณฑควรใหความสําคัญกับเรื่องรสชาติของผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น  

2. ดานราคาควรมีการตั้งราคาของสินคาเฮาสแบรนดเพื่อสรางความตางของราคาอยางเหมาะสม 

3. ดานสถานที่จัดจําหนายควรมีการทําปายใหเดนชัดเพื่อใหลูกคาสามารถมองหาสินคาเฮาสแบรนดไดงายขึ้น 

4. ดานสงเสริมการตลาดควรมีชองทางในการโฆษณาสินคาเฮาสแบรนดใหมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการจัดโปรโมชั่นลด

ราคา หรือ ของแถมใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 

 

ในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินและปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน โดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา และแบบจําลองถดถอยโลจิสติกส ซ่ึงใชขอมูลปฐมภูมิ 

ที่ไดจากการเก็บแบบสอบถาม โดยผลการศึกษาพบวา ผูที่ออมเงินสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25 - 34 ป มีสถานภาพโสด 

จบระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการและพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูที่ 10,000 - 

20,000 บาท สวนใหญจะออมเฉล่ียอยูที่ 1,000 - 5,000 บาทตอเดือน และมีการยอมรับความเส่ียงในการออมเงินเปนเส่ียง

ปานกลาง เม่ือพิจารณาถึงพฤติกรรมการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินน้ัน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 35 - 44 ป            

มีการออมเงินผานสลากออมสิน สมํ่าเสมอในทุกเดือน เฉล่ียอยูที่ 1,000 - 3,000 บาทตอเดือน และมีการยอมรับความเส่ียง            

ในการออมเปนเส่ียงปานกลาง 

สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน ไดแก ปจจัยดานเงินออมเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานการยอมรับความเส่ียงในการออมเงิน ปจจัยดานผลตอบแทน ปจจัยดานความม่ันคงนาเชื่อถือ และปจจัยดานการ

บริการ ซ่ึงจากผลการวิเคราะหดังกลาว สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของสลากออมสินใหตรงกับ

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  
 

การออมเปนปจจัยที่สําคัญอยางหน่ึงที่กอใหเกิดการลงทุนภายในประเทศ สงผลใหประเทศเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ

อยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน ทําใหประชากรที่มีความตองการออมเงิน

ตางมีพฤติกรรมในการออมเงินที่แตกตางกัน ซ่ึงประชากรสวนใหญจะมองหาชองทางในการออมเงินที่ใหผลประโยชนสูงสุด 

โดยมีการคํานึงถึงระยะเวลาและความเส่ียงเปนสวนประกอบในการตัดสินใจออมเงิน 

ธนาคารออมสิน เปนสถาบันการเงินแหงหน่ึงที่เปดใหบริการมาเปนระยะเวลายาวนาน เปนธนาคารที่มุงเนนการ

สงเสริมการออมของประชาชน นอกจากจะมีการใหบริการผลิตภัณฑเงินฝากทั่วไปแลว ยังมีบริการเงินฝาก “สลากออมสิน” 

ซ่ึงมีปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เน่ืองจากผลตอบแทนที่จะไดรับมีทั้งอัตราดอกเบี้ยและสิทธ์ิในการลุนรางวัลในทุก ๆ เดือน

ตลอดระยะเวลาของสลาก โดยธนาคารออมสินไดมีการกําหนดผลิตภัณฑเงินฝากสลากออมสินไวหลายรูปแบบ เชน สลากออมสิน 

พิเศษ 3 ป สลากออมสินพิเศษ 5 ป รวมถึงสลากรูปแบบอ่ืน ๆ (ธนาคารออมสิน: 2561) เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมในการ

ออมเงินของแตละบุคคล และมีความหลากหลายในการเลือกออมเงินผานสลากออมสิน ทําใหประชาชนมีความสนใจในการ

ออมเงินผานสลากออมสินเพิ่มขึ้น  

จากลักษณะการเลือกออมเงินสวนบุคคลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการออมในรูปแบบ

สลากออมสิน และศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการปรับกลยุทธ

และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเงินฝากสลากออมสิน รวมถึงพัฒนาการประชาสัมพันธใหตรงกับกลุมเปาหมาย เพื่อเปนการ

สนับสนุนใหประชาชนมีการออมเงินเพิ่มขึ้น สงผลตอการเพิ่มเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมีความตอเน่ืองและ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย   
 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน 
 

1.2 ขอบเขตของการวิจัย   
 

ในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินจะทําการศึกษาบุคคลทั่วไป จํานวน 400  ตัวอยาง 

โดยการใชเครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีวิธีดําเนินการศึกษา ดังน้ี 
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ภาพที่ 1   วิธีดําเนินการศึกษา 
 1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 สุดาพร อุดมพรพฤฒิ (2550) ศึกษาถึงปจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษของ

ธนาคารออมสิน โดยใชขอมูลรายไตรมาสระหวางป 2541 – 2548 ผลการศึกษาพบวา เงินออมภาคครัวเรือนในประเทศมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษ กลาวคือ เม่ือเงินออมภาคครัวเรือนในประเทศเพิ่มขึ้น 

ปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษก็จะเพิ่มขึ้นดวย 
 

 คเน พชรกมล (2551) ศึกษาถึงพฤติกรรมในการซ้ือสลากออมทรัพยทวีสินของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลตอบแทนที่จะไดรับ เชน ดอกเบี้ยตอหนวย 

มูลคารางวัลสูง มีผลตอการเลือกซ้ือสลากออมทรัพยทวีสินไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 พรดารา หลวงเจริญ (2558) ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออม

สินในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 360 ราย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ (ความม่ันคงและชื่อเสียงของธนาคารออมสิน) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินไปในทิศทางเดียวกัน 
 

วิไลพร ทัดเทียม (2558) ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ กรณีศึกษา

ธนาคารออมสิน สาขาสํานักพหลโยธิน ผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนมีความคุมคา ภาพลักษณของธนาคาร และโอกาส

ในการถูกรางวัลมีผลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ สําหรับปจจัยดานความสะดวกรวดเร็วในการบริการน้ัน 

มีผลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสินในระดับปานกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

วัตถปุระสงคขอที่ 2.  เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ

กับการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน 

ทําการเก็บแบบสอบถามจากบุคคลที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได 

ขอมูลพฤติกรรมเก่ียวกับ

การยอมรับความเส่ียงใน

การออมเงิน 

 

ขอมูลเก่ียวปจจัยที่มีผลตอ

การตัดสินใจออมเงินใน

รูปแบบสลากออมสิน 

 

ศึกษาพฤตกิรรมของผูออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน 

หาปจจัยที่มีผลตอการออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน 

วิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสนิ 

วัตถปุระสงคขอที่ 1.   เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูออมเงิน

ในรูปแบบสลากออมสิน 
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2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการศึกษาครั้งน้ีจะทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนาและการวิเคราะหเชิงปริมาณ ดังน้ี 
 

2 .1 การวิเคราะหในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ออธิบายถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ตัดสินใจออม

ผานการซ้ือสลากออมสินในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการหาคาสถิติเบื้องตน เชน ความถี่ในการออม รอยละของการออม เปนตน 
 

2 .2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ประกอบดวย การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การทดสอบความมีคุณภาพของขอมูล และการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงิน

ในรูปแบบสลากออมสินของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชแบบจําลองถดถอยโลจิสติกส 

 

3. ขอมูลที่ใชในการวิจัย 
 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary Dada) ที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง 

มาทําการวิเคราะหเพื่อหาพฤติกรรมของบุคคลที่ออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน รวมถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออม

ผานการซ้ือสลากออมสิน  
 

3.1 การสุมตัวอยาง 
 

ในการสุมตัวอยางจะเปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการหาขนาดของกลุม

ตัวอยางจากประชากรขนาดใหญที่เปนบุคคลทั่วไป โดยใชวิธีการคํานวณจากสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางกรณีไมทราบ

จํานวนประชากรของ W.G. Cochran ดังน้ี 
 

 
2

21
e

ZPPn 
      (1) 

 

โดยที่ n   =  ขนาดของกลุมตัวอยาง    P   =  คาสัดสวนของประชากร ) P = 0.5( 

 e   =  รอยละความคลาดเคล่ือนจากกลุมตัวอยาง ) e = 0.05( Z   =  ระดับความเชื่อม่ัน 95 %  ) Z = 1.96( 
 

 

จากสมการที่ )1 ( เม่ือนํามาแทนคาเพื่อหากลุมตัวอยางจะไดวา 
 

  
 2

2

05.0
96.15.015.0 

n  =  384.16 

 จากขนาดกลุมตัวอยางที่คํานวณได ผูวิจัยไดเพิ่มขนาดตัวอยางเปน 400 ตัวอยาง 
 

3.2 แบบสอบถาม 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามจะแบงออกเปน 3  สวน คือ 
 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดสวนบุคคลเฉล่ียตอเดือน  
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สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการยอมรับความเส่ียงในการออมเงิน ประกอบดวย ประสบการณในการออม

เงิน เงินออมโดยเฉล่ีย ความสมํ่าเสมอในการออมเงิน รวมไปถึงการยอมรับความเส่ียงในการออมเงิน  
 

สวนที่ 3  ขอมูลการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน ประกอบไปดวย รูปแบบในการออมเงิน การออม

เงินผานสลากออมสิน ความสมํ่าเสมอในการออมเงินผานสลากออมสิน รวมไปถึงปจจัยที่มีผลตอการออมเงินผานสลากออมสิน 
 

3.3 แบบจําลองที่ใชในการวิจัย 
 

 ในการศึกษาถึงพฤติกรรมการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินน้ัน จะมีการศึกษาตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 2 

วัตถุประสงค ดังน้ี 
 

     3.3.1 การศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 1 จะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการออมเงินของบุคคลคลที่เปนกลุม

ตัวอยาง โดยใชวิธีวิเคราะหเชิงพรรณนาทางสถิติ และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบการแจกแจงความถี่ คารอยละ และ

ตารางแบบไขว โดยอาศัยขอมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามที่ทําการเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง 
 

     3.3.2 การศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2   จะศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจออมเงินผานการซ้ือ

สลากออมสิน โดยไดทําการศึกษาปจจัยตาง ๆ  ที่คาดวาจะมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกออมเงินผานการซ้ือสลากออมสิน 

ซ่ึงสามารถหาไดจากการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของปจจัยที่กําหนดขึ้น โดยใชแบบจําลอง Logit Model มาชวยในการ

วิเคราะหซ่ึงเปนการตัดสินใจแบบสองทางเลือก ลักษณะของแบบจําลองเปนดังน้ี 
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โดยกําหนดตัวแปรดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 การกําหนดตัวแปรในการศึกษา 

ตัวแปร การกําหนดคาตัวแปร สัญลักษณ 

การตัดสินใจ )ออม/ไมออม(  
0 = ไมออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน 

1 = ออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน 
Z 

เพศ 
0 = เพศชาย 

1 = เพศหญิง 
Sex 

สถานภาพ 

1 = โสด 

2  = สมรส 

3 = อ่ืน ๆ 

Sta1 

Sta2 

Reference 

ระดับการศึกษา 

1 = สูงกวาปริญญาตร ี

2 = ปริญญาตรี 

3 = ต่ํากวาปริญญาตร ี

Edu1 

Edu2 

Reference 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

ตัวแปร การกําหนดคาตัวแปร สัญลักษณ 

อาชีพ 

1 = พนักงานเอกชน 

2 = ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ/พนังงานรัฐวิสาหกิจ 

3 = ธุรกิจสวนตัว 

4 = อ่ืน ๆ 

Occ1 

Occ2 

Occ3 

Reference 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

0 = ต่ํากวารายไดเฉล่ีย 

1 = สูงกวารายไดเฉล่ีย 

(คาเฉล่ียของรายไดเทากับ 22,860 บาท) 

Income 

เงินออมเฉล่ียตอเดือน 

0 = ต่ํากวาเงินออมเฉล่ีย 

1 = สูงกวาเงินออมเฉล่ีย 

(คาเฉล่ียของเงินออมเทากับ 4,558 บาท) 

Saving 

การยอมรบัความเส่ียงในการออมเงิน 

1 = เส่ียงต่ํา 

2 = เส่ียงปานกลาง 

3 = เส่ียงสูง 

Risk 

ปจจัยดานผลตอบแทน 1 = นอยที่สุด 

2 = นอย 

3 = ปานกลาง 

4 = มาก 

5 = มากที่สุด 

investment 

ปจจัยดานความม่ันคงนาเชื่อถือ reliable 

ปจจัยดานการบริการ service 

 

4. บทสรุป 
 

4.1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 

จากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 412 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางที่มีการออมเงินสวนใหญเปนเพศหญิง 

มีอายุระหวาง 25 – 34 ป มีสถานภาพโสด ในดานการศึกษากลุมตัวอยางที่ออมเงินสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูที่ 10,000 – 20,000 บาท ในดาน

พฤติกรรมการออมเงิน กลุมตัวอยางที่ออมเงินสวนใหญจะออมเงินเฉล่ียตอเดือนอยูที่ 1,000 – 5,000 บาท โดยจะมีการ

ยอมรับความเส่ียงในการออมเงินอยูในระดบัเส่ียงปานกลาง 
 

เม่ือพิจารณาถึงพฤติกรรมการออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 63.6 จะเลือก

ออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน โดยเพศหญิงมากกวาเพศชาย ซ่ึงสวนใหญที่ออมเงินผานสลากออมสินจะมีอายุระหวาง 35 – 

44 ป มีสถานภาพโสด สําหรับในดานการศึกษา สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูที่ 10,000 – 20,000 บาท และมีเงินออมเฉล่ียตอเดือนอยูที่ 3,001 – 

5,000 บาท ในสวนของการยอมรับความเส่ียงในการออมเงินน้ัน กลุมตัวอยางที่ออมเงินผานสลากออมสินสวนใหญจะมีระดับ

การยอมรับความเส่ียงอยูที่เส่ียงปานกลาง และมีเงินออมในสลากออมสินเฉล่ียตอเดือนอยูที่ 1,000 – 3,000 บาท 
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สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสินรอยละ 36.4 น้ัน สวนใหญใหเหตุผลวา โอกาสในการ

ถูกรางวัลมีนอย รองลงมาเปนผลตอบแทนที่ไดรับไมคุมคา ในสวนของรูปแบบในการออมเงินเม่ือกลุมตัวอยางไมเลือกออมเงิน

ผานสลากออมสินน้ัน จะเลือกออมเงินในรูปแบบการฝากออมทรัพย รองลงมาเปนการฝากประจํา ที่เหลือกระจายอยูใน

รูปแบบอ่ืน ๆ  
 

4.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน 
 

การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน จะทําการวิเคราะหความสัมพันธของ

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ในรูปแบบสมการถดถอยโลจิสติกส ทั้งน้ีในการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระแตละตัว 

( ) จะเปนการอธิบายในรูปของ Odds ratio เพื่อใหเปนความสัมพันธในลักษณะเชิงเสน และใชพยากรณโอกาสที่กลุม

ตัวอยางจะเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน โดยในการวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติกสน้ัน จะใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

ทางสถิติในการวิเคราะห ซ่ึงผลการวิเคราะหเปนดังน้ี 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ Chi-square ดวยวิธี Omnibus Tests 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Model 481.022 5 .000 
 

 จากตารางที่ 2 เม่ือพิจารณาสถิติทดสอบของแบบจําลองพบวามีคา Chi-square เทากับ 481.022 และคา Sig. 

เทากับ .000 น่ันคือ การตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน ไมขึ้นกับตัวแปรอิสระใด ๆ ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 

แสดงวาผลการตัดสินใจเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสินขึ้นอยูกับตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว 
 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง 

Model Summary 

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

59.298 .689 .943 
 

จากตารางที่ 3 เปนการทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง โดยมีคา Nagelkerke R Square ซ่ึงเปนคาที่บอก

สัดสวนที่สามารถอธิบายความผันแปรของแบบจําลอง มีคาเทากับ .943 น่ันคือ รอยละ 94.3 ของความผันแปรสามารถอธิบาย

ไดในเชิงสมการโลจิทของแบบจําลองน้ี 
 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบ Chi-square ดวยวิธี Hosmer and Lemeshow Test 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

5 13.113 8 .108 
 

จากตารางที่ 4 เม่ือพิจารณาพบวา คา Chi-square เทากับ 13.113 และคา Sig. เทากับ .108 ซ่ึงมีคามากกวา .05 

น่ันคือ ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 แสดงวา สมการโลจิสติกสของแบบจําลองมีความเหมาะสม 
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแมนยําในการพยากรณของแบบจําลอง  

Classification Table 

Observed 

Predicted 

Y Percentage 

Correct ไมซ้ือสลากออมสิน ซ้ือสลากออมสิน 

Step 4 Y ไมซ้ือสลากออมสิน 146 4 97.3 

ซ้ือสลากออมสิน 4 258 98.5 

Overall Percentage   98.1 
 

 จากตารางที่ 5 เปนผลการทดสอบความถูกตองในการพยากรณของแบบจําลอง โดยเปรียบเทียบคาพยากรณ 

(Predicted) กับขอมูลจริง (Observed) ซ่ึงจากการทดสอบจากขอมูลจริงทั้งหมด 412 ตัวอยาง สามารถพยากรณไดถูกตอง 

404 ตัวอยาง แสดงวาสมการถดถอยโลจิสติกสของแบบจําลองน้ี สามารถพยากรณไดถูกตองรอยละ 98.1 
 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมการถดถอยโลจิสติกสของแบบจําลอง  

Variables in the Equation 

   S.E. Wald df Sig. Exp(  ) 

Step 5 Saving -2.068  .778 7.060 1 .008 .126 

Risk -2.988 1.221 5.994 1 .014 .050 

investment 2.321 .741 9.806 1 .002 10.184 

reliable 3.464 .984 12.392 1 .000 31.960 

service -1.572 .785 4.007 1 .045 .208 

Constant -5.891 2.936 4.026 1 .045 .003 
 

จากตารางที่ 6 แสดงคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระ ( ) คาสถิติทดสอบ Wald คา Sig. และคา Exp( ) ของผล

การวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติกส โดยคาคงที่ (Constant) มีคา sig. เทากับ .003 และตัวแปร Saving, Risk, 

investment, reliable และ service มีคา sig. เทากับ .008 .014 .002 .000 และ .045 ตามลําดับ ซ่ึงทุกตัวมีคานอยกวา 

.05 ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 แสดงวา ตัวแปรที่กลาวมามีผลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน สําหรับ

ปจจัยสวนบุคคลน้ัน ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน 
 

5. การอภิปลายผลและขอเสนอแนะ 
 

5.1 การอภิปลายผล 

ปจจัยดานเงินออมเฉล่ียตอเดือน (Saving) จากผลการทดสอบจะเห็นไดวา กลุมตัวอยางที่มีเงินออมนอยกวา

คาเฉล่ียมีโอกาสที่จะเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสินมากกวากลุมตัวอยางที่ออมเงินสูงกวาคาเฉล่ียอยู  0.126 เทา ซ่ึง

ขัดแยงกับผลการศึกษาของ สุภาพร อุดมพรพฤฒิ (2550) ที่วา เงินออมภาคครัวเรือนมีผลตอการออมเงินในรูปแบบสลากออม

สินพิเศษไปในทิศทางเดียวกัน ที่เปนเชนน้ีเน่ืองมาจากเม่ือกลุมตัวอยางมีเงินออมเฉล่ียตอเดือนเพิ่มขึ้น ก็จะมีตัวเลือกในการ

ออมเงินเพิ่มขึ้น หรืออาจกลาวไดวา เม่ือกลุมตัวอยางมีเงนิออมเฉล่ียเพิ่มขึ้น โอกาสที่จะเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสินมี

นอยกวาที่จะไมเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน 
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ปจจัยดานการยอมรับความเส่ียงในการออมเงิน (Risk) การยอมรับความเส่ียงในการออมเงิน เปนอีกปจจัยหน่ึงที่

มีผลตอการตัดสินใจออมเงิน เน่ืองจากกลุมตัวอยางที่มีการยอมรับความเส่ียงเปน เส่ียงสูง ก็จะเลือกออมเงินที่มีความเสียงสูง 

เพราะสามารถยอมรับไดหากเงินที่ออมไวน้ันมีผลตอบแทนลดลง หรือไมไดผลตอบแทนเลย จากผลการทดสอบจะเห็นไดวา 

เม่ือกลุมตัวอยางมีการยอมรับความเส่ียงในการออมสูงขึ้น (เชน จากเส่ียงปานกลาง เปนเส่ียงสูง) โอกาสที่จะเลือกออมเงินใน

รูปแบบสลากออมสินจะนอยกวาไมเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสินอยู 0.050 เทา ซ่ึงขัดแยงกับผลการวิจัยของ คเน พชรกมล 

(2551) ที่วา ปจจัยดานผูซ้ือมีความชอบตอการลงทุนในสลากออมทรัพยทวีสินมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมทรัพยทวีสิน 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูที่ชอบความเส่ียงในการออมเงินจะเลือกการออมในรูปแบบอ่ืนมากกวา เชน ซ้ือหุนตาง ๆ ซ้ือกองทุนรวม 

เปนตน 
 

ปจจัยดานผลตอบแทน (investment) ในสวนของปจจัยดานผลตอบแทนมีผลตอการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบ

สลากออมสินของกลุมตัวอยาง จากผลการทดสอบจะเห็นไดวา เม่ือปจจัยดานผลตอบแทนในรูปอัตราดอกเบี้ย โอกาสในการ

ถูกรางวัลของสลากออมสินเพิ่มขึ้น และระยะเวลาในการออมลดลง จะทําใหกลุมตัวอยางมีโอกาสตัดสินใจเลือกออมเงินใน

รูปแบบสลากออมสินมากกวาที่จะไมเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสินอยู 10.184 เทา เชนเดียวกับผลการวิจัยของ วิไลพร 

ทัดเทียม (2558) ที่วา อัตราผลตอบแทนมีความคุมคามีอิทธิพลตอการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก

กลุมตัวอยางตองการผลตอบแทนจากการออมเงินที่คุมคาในระยะเวลาของการออมที่ส้ันลง เม่ือผลตอบแทนในรูปอัตรา

ดอกเบี้ยของการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินสูงขึ้น และโอกาสในการถูกรางวัลสูงขึ้น รวมไปถึงระยะเวลาในการออมที่ส้ัน

ลง โอกาสของการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสินจึงเพิ่มขึ้นตามไปดวย 
 

ปจจัยดานความม่ันคงนาเช่ือถือ (reliable) สําหรับปจจัยดานความม่ันคง นาเชื่อถือ จากผลการทดสอบจะเห็นได

วา ถาสถาบันการเงินมีความม่ันคงนาเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น จะทําใหกลุมตัวอยางมีโอกาสตัดสินใจเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออม

สินมากกวาที่จะไมเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสินอยู 31.960 เทา ซ่ึงเปนไปในแนวทางเดียวกันกับผลการวิจัยของ พร

ดารา หลวงเจริญ (2554) ที่วา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่ประกอบดวย ความม่ันคงและชื่อเสียงของธนาคารออมสิน การนําไปใช

ค้ําประกันในการกูเงิน มีผลตอการซ้ือสลากออมสินพิเศษ เน่ืองจากกลุมตัวอยางตองการความม่ันคงและปลอดภัยในการออม

เงิน รวมไปถึงความม่ันคงนาเชื่อถือ ชื่อเสียงของสถาบันการเงิน เม่ือปจจัยในดานน้ีสูงขึ้นกลุมตัวอยางจึงมีโอกาสเลือกออมเงิน

ในรูปแบบสลากออมสินเพิ่มขึ้น 
 

ปจจัยดานการบริการ (service) สําหรับดานการบริการน้ัน แมจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกออมเงินในรูปแบบ

สลากออมสิน แตไมไดมีผลมากนัก เพราะถึงแมสถาบันการเงินจะมีการบริการที่ดีขึ้น หรือแมแตจะมีการประชาสัมพันธอยาง

ทั่วถึง แตก็ไมไดทําใหกลุมตัวอยางเลือกออมเงินในรูปแบบสลากออมสินเสมอไป เพราะการบริการเปนเพียงความพอใจขั้น

พื้นฐานที่ผูใชบริการพึงจะไดรับ ไมไดเปนตัวบงชี้ถึงผลิตภัณฑสลากออมสินมากนัก จากผลการทดสอบจะเห็นไดวา เม่ือปจจัย

ดานการบริการเพิ่มขึ้น โอกาสที่กลุมตัวอยางจะไมเลือกออมเงินในรูปแบบมีมากกวาโอกาสที่จะเลือกออมเงินในรูปแบบสลาก

ออมสินอยู 0.208 เทา ซ่ึงตรงขามกับผลการวิจัยของ วิไลพร ทัดเทียม (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. ธนาคารออมสินควรจัดทําโครงการเก่ียวกับการออมเงิน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ออมเงิน รวมไปถึงการลงทุนในรูปแบบตาง ๆ และนําความรูที่ไดไปบริหารจัดการกับการออมเงินของตนเอง 
 

  5.2.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 

      1. ในการศึกษาวิจัยควรทําการศึกษาในครอบคลุมมากขึ้น ทั้งในดานพื้นที่ในการเก็บแบบสอบถามที่

แนนอน ดานจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่มากขึ้น ดานกลุมเปาหมายใหมีหลากหลายอาชีพมากขึ้น รวมไปถึงกลุมอายุใหมี

ความหลากหลายมาขึ้นดวย 
 

      2. ควรเพิ่มปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินเพิ่มขึ้น เพื่อใหไดขอมูลที่เปนเชิง

ลึก เชน ตัวแปรดานคาใชจาย ซ่ึงเปนขอมูลที่เก็บไดยาก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะหลีกเล่ียงในการตอบ หากไดขอมูล

สวนน้ีเพิ่มเติมจะทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินที่แทจริงได 
 

 3. ควรเพิ่มการเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินกับการออมเงินใน

รูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่แทจริงในการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาใชเปน

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑสลากออมสินใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมากขึ้น 
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The Phenomenon of Thai Folk Singing Competition from Analogue to Digital Era 
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บทคัดยอ 

 

บทความเรื่องน้ีนําเสนอเรื่องเก่ียวกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นของรายการประกวดรองเพลงลูกทุงทางโทรทัศนในยุค

ดิจิทัล ซ่ึงตางจากรายการประกวดรองเพลงลูกทุงในอดีตอยางเห็นไดชัด ไมวาจะเปนประเด็นการเพิ่มขึ้นของจํานวนรายการ 

ประกวดรองเพลงลูกทุงจากในอดตีซ่ึงมีอยู 3-4 รายการ แตปจจุบันน้ันมีสิบกวารายการ รูปแบบของรายการ กรรมการตัดสิน

และพิธีกรซ่ึงสามารถสะทอนวงการโทรทัศนของ ไทยบางอยางซ่ึงอาจจะมองในเรื่องของการเลียนแบบ การผลิตซํ้า หรือจะ

เปนการตามกระแส นอกจากน้ียังรวมถึงการ เปล่ียนแปลงรูปแบบของรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ซ่ึงจะมีรูปแบบใน

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  

ซ่ึงเปรียบเสมือนหนังสือเลมใหญที่บันทึกประวัติศาสตรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  สําหรับเวทีการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงน้ัน  

เม่ือนํามาพิจารณาถึงรูปแบบการประกวดรองเพลงลูกทุงทางรายการโทรทัศนในอดีตกับรูปแบบการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงใน

ปจจุบันน้ัน  มีความแตกตางกันอยางมากรวมถึงจํานวนชองของสถานีโทรทัศนที่มีผลจากการเปล่ียนผานการแพรภาพออกอากาศ

จากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิทัลน้ัน มีจํานวนชองเพิ่มมากขึ้นถึง 6 เทาตัว จึงสงผลใหมีรายการโทรทัศนตาง ๆ น้ันเกิดขึ้น

มากมาย รวมถึงรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงดวย ซ่ึงทั้งสองประเด็นดังที่กลาวไปแลวน้ันมีปจจัยที่ทําใหเกิดปรากฏการณ          

ที่ไมเคยปรากฏขึ้นมากอน คือ มีรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงอยูเต็มผังรายการโทรทศันไทย ซ่ึงผูเขียนจะนําประเด็นใน

เรื่องของรูปแบบการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางรายการโทรทัศนจากอดีตกับปจจุบัน รวมถึงการเพิ่มจํานวนมากขึ้นของ

รายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางรายการโทรทัศนยกขึ้นมาพิจารณา 

 

วัตถุประสงค 
  

1. เพื่อทราบถึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางรายการโทรทัศนในยุคอนาล็อกกับยุค

ดิจิทัล 

2. เพื่อทราบถึงผลกระทบจากการเพิ่มรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางโทรทัศนในยุคดิจิทัล 

 

การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงมีการประกวดหลากหลายเวที เชน การประกวดตามงานวัดประจําป  งานประจําป

ของสวนราชการ  ประกวดทางรายการวิทยุ และประกวดทางรายการโทรทัศน การประกวดรองเพลงในสมัยน้ันสวนใหญจะใช

วงดนตรีเลนสด วัตถุประสงคของการประกวดรองเพลงลูกทุงในอดีตตองการที่จะสรางความสนุกสนาน สืบสานวัฒนธรรม

เพลงไทยลูกทุง นอกจากน้ียังเปนการคนหาเพชรในวงการเพลงลูกทุง เพื่อที่จะนําไปสูนักรองลูกทุงอาชีพตอไป 

สําหรับการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางสถานีโทรทัศนในยุคอนาล็อกน้ันยังมีไมมากนักเทาที่ผูเขียนคนหาได คือ

รายการประกวดรองเพลงลูกทุง ชุมทางเสียงทอง หรือ ชุมทางดาวทอง ถือเปนรายการประเภทวาไรตี้ ที่มาแขงขันการรอง

เพลงลูกทุงกัน ซ่ึงก็เคยออกอากาศมาแลวในชวงป 2593-2558 ผลิตโดยบริษัท เซเวนสตารสตูดิโอ จํากัด ซ่ึงก็จะออกอากาศ

ทุก ๆ วันพฤหัสบดีและวันศุกรตั้งแตเวลา 09.30-10.30 น. ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 [5] นอกจากน้ียังมีรายการ

ชิงชาสวรรคคอนเทสต ซ่ึงเปนของบริษัทเวิรคพอยทเปนผูผลิต ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 9 โมเดิรนไนนทีวี ระหวาง 

พ.ศ. 2547 – 2557 ในวันเสารเวลา 16.05 – 18.00 น. โดยรายการน้ีจะมีการพิจารณาการใหคะแนนการแขงขันรวมกันทั้งวง

ดนตรี การโชว (แดนซเซอร) และนักรอง  ซ่ึงเปนการแขงขันของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมของโรงเรียนตาง ๆ ที่ผานการ

คัดเลือกเขามาแขงขัน ผูชนะเลิศจะไดครองถวยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ออกแบบ

โดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน และทุนการศึกษามูลคา 1,000,000 บาท (ออนไลน, https://th.wikipedia.org, สืบคนเม่ือวันที่ 

5 ต.ค. 2560)  และอีกรายการหน่ึงคือรายการก๊ิกดูสงครามเพลงเงินลาน โดยออกอากาศครั้งแรกเม่ือวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 

2553 โดยออกอากาศทุกวันอาทิตย เวลา 15:45 - 17:30 น. ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ผลิตโดย บริษัท เจเอส 

แอลโกลบอลมีเดีย จํากัด และ บริษัท ทริปเปลทู จํากัด ตอมามีการปรับเปล่ียนรูปแบบรายการใหม โดยใชชือ่รายการวา  ก๊ิกดู 

สงครามเพลง เปนการแขงขันรองเพลงระหวางชุมชนตอชุมชน เพื่อหาผูชนะประจําสัปดาห และผูชนะเลิศประจําฤดูกาล ใน

ปจจุบันไดแบงรายการออกเปนสองรายการคือ รายการ ก๊ิกดู สงครามเพลงเงาเสียง ออกอากาศเวลา 22.40 น. สวนอีกหน่ึง

รายการ คือ ก๊ิกดู สงครามเพลงเงินลาน ออกอากาศเวลา 16.00 น. ซ่ึงทั้งสองรายการออกอากาศทางชอง 7 สี [1] 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 833 

ประมาณป 2557 วงการโทรทัศนไทยมีการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ คือการเปล่ียนผานการแพรภาพออกอากาศ

ภาคพื้นดิน (Terrestrial broadcast) สถานีโทรทัศนในประเทศไทยเดิมมีชองโทรทัศนฟรีทีวีที่เปนระบบอนาล็อกจํานวน 6 

ชอง ไดแก ชอง 3, 5, 7, 9, 11 และ Thai PBS แตปจจุบันเปล่ียนเปนระบบดิจิทัลไดเพิ่มสถานีสงเปน  24 ชองและจะมี

เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตเปน 48 ชอง ทําใหสถานีโทรทัศนแตละแหงรวมถึงผูผลิตเน้ือหารายการแตละบริษัท ตางพยายามหา

แนวทางรูปแบบรายการใหมๆมานําเสนอเพื่อออกอากาศและสรางความสดใหมใหกับวงการอุตสาหกรรมโทรทัศนรวมถึงสราง

ความนาสนใจและดึงดูดกลุมผูชมรายการโทรทัศนใหมากที่สุดเทาที่จะมากได  นอกจากจะแขงขันกับชองโทรทัศน 6 ชองเดิม 

ยังจะตองแขงขันกับชองโทรทัศนนองใหมที่ประมูลคล่ืนความถี่เพิ่มอีกถึง 4 เทาตัว (จาก 6 ชอง เปน 24 ชอง) ซ่ึงเปนส่ิงที่ทา

ทายอยางมากสําหรับวงการโทรทัศนไทยในยุคดิจิทัล รายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงหนีไมพน จากผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงในครั้งน้ีดวยเชนกัน ผูเขียนขอยกประเด็นเพื่อนํามาพิจารณา  2 ประเด็น คือ รูปแบบการประกวดรองเพลงไทย

ลูกทุงทางรายการโทรทัศนจากอดีตกับปจจุบัน และผลกระทบของการเพิ่มจํานวนของรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทาง

โทรทัศน   

สําหรับในประเด็นของรูปแบบรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงเปล่ียนแปลงไปจากเดิมผูเขียนขอยกตัวอยาง 

รายการไมคหมดหน้ีทางชอง 23 (ชอง Workpoint) ออกอากาศ ทุกวันจันทร – พฤหัสบดี เวลา 09.30 - 10.30 น. และ 

18.20 - 19.20 น. ผูเขาประกวดแตละคนจะมีหน้ีสินติดตัวมามากบางนอยบางตามที่ไดกูมา กฎกติกามีอยูวาผูเขาประกวดคน

ใดประกวดรองเพลงชนะคูตอสู  ผูชนะจะมีสิทธ์ิเลือกไมคซ่ึงจะมีจํานวนมากหรือนอยขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่เปนหน้ี จากน้ันให

ผูชนะเลือกไมคมาหน่ึงตัวแลวใหรองเพลงที่ไมคตัวที่ตัวเองเลือก  ถาไมคตัวที่ถูกเลือกรองแลวมีเสียงของตัวเองดังขึ้นมาน่ัน

แสดงวาหน้ีทั้งหมดทางรายการจะเปนผูชดใชให  แตถาเลือกไมครองแลวเสียงไมดัง ทางรายการจะใชหน้ีใหเปนจํานวนเงิน

หน่ึงหม่ืนบาท จากน้ันจะมีผูเขาประกวดรายตอไปเปนผูทาชิงกับแชมปเกาผลออกมาถาใครรองเพลงแลวเปนผูชนะ คนน้ันจะ

ไดเลือกไมค จะเปนแบบน้ีไปเรื่อย ๆ  

แตประเด็นที่นาสนใจที่ผูเขียนสังเกตเห็นอีกอยางหน่ึงในรูปแบบการประกวดรองเพลงของรายการน้ีคือ ชวงแนะนํา

ตัวของผูเขาประกวดแตละคน  ทางรายการนําเสนอชีวิตประจําวันของผูเขาประกวดทั้งแชมปเกาและผูทาชิงในมุมของการ

ตอสูชีวิตและความยากลําบาก เพื่อความอยูรอดของตนเองและคนในครอบครัว ทําใหขณะชมรายการอยูน้ันลืมไปเลยวา น่ีคือ

เวทีการประกวดรองเพลง  สงผลใหผูชมทางบาน ผูชมในสตูดิโอ รวมถึงพิธีกรและกรรมการตางเห็นใจและสงสารผูเขาประกวด

แตละคนถึงขั้นหล่ังนํ้าตาออกมาเลยทีเดียว  ยิ่งชวงที่กรรมการกําลังใหคําแนะนํารวมถึงการตัดสินชี้ชะตาใหใครเปนผูชนะ ยิ่ง

สรางความกดดันผสมกับความสงสารของผูเขาประกวดเปนอยางยิ่ง  ซ่ึงสอดคลองกับ จิตราภรณ  ทองกวด  ที่ใหความหมาย  

วาความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน คือ ความสามารถที่จะรับรู  เขาใจความรูสึกและความตองการของผูอ่ืน รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา 

และสามารถคาดเดาในส่ิงที่ผูอ่ืนกําลังรูสึกจากการสังเกตจากภาษาพูดและภาษาทาทางไดอยางถูกตอง [3]   

นอกจาน้ีผูเขียนยังมีขอสังเกตบางอยางถึงบางชวงบางตอนของรายการอาจจะเปนการแสดงบทบาทของผูรวม

รายการที่ฝายผูผลิตจัดเตรียมลวงหนาไวอยูแลว เพื่อสรางเน้ือหาของรายการโทรทัศนใหเกิดความแตกตาง โดดเดน มีอารมณ

รวมตรงกับกลุมเปาหมาย ตามหลักการของการผลิตเน้ือหารายการโทรทัศนสอดคลองกับ คมสัน รัตนะสิมากูล กลาววา 

ความคิดสรางสรรคนับเปนส่ิงสําคัญมากตอการเขียนบทรายการทางส่ือกระจายเสียง เพราะยิ่งผูเขียนบทมีความสามารถใน

การคิดสรางสรรครายการไดแปลกใหมและแตกตางจากรายการของคูแขงไดมากเทาใด โอกาสที่รายการน้ันจะไดรับความ

สนใจจากผูรับสารก็มีมากเทาน้ัน  ซ่ึงรายการน้ีมีความแปลกใหมกับการนําเสนอภูมิหลัง[2]ของ ผูเขาประกวดคือชาวบาน

ธรรมดาทั่วไป สะทอนปญหาในการดําเนินชีวิตออกมา ผูเขาประกวดเปนเหมือนตัวแทนของคนตางจังหวัด ซ่ึงตรงกับชีวิตของ

กลุมผูชมที่มีความคลายคลึงกันกับผูเขาประกวด จึงทําใหกลุมเปาหมายเกิดปฏิสัมพันธและเขาใจถึงความรูสึกของผูเขา

ประกวดระหวางชมรายการอยางลึกซ้ึง ซ่ึงเปรียบเสมือนกับกําลังน่ังชมละครชีวิตเรื่องส้ันเรื่องหน่ึงเลยทีเดียวนอกเหนือไปกวา

น้ันยังเปนการขยายฐานของกลุมเปาหมายผูที่ชื่นชอบเพลงลูกทุงบวกกับผูที่มีความสนใจแนวละครชีวิตอีกดวย นอกจากน้ีใน
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สวนของพิธีกรและกรรมการมีสวนอยางมากที่สรางสีสันและบรรยากาศของรายการใหมีความนาเชื่อถือ ตื่นเตนและสนุกสนาน

อีกดวย 

อยางไรก็ตามไมวาจะเปนการจัดเตรียมไวลวงหนาหรือไมไดจัดเตรียม ประเด็นน้ีสามารถมองไดหลากหลายมิติขึ้นอยู

กับกลุมผูชมวาจะตีความและพิจารณาไปในทิศทางใด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับประสบการณ ภูมิหลัง การรูเทาทันสื่อ ของกลุมผูชมดวย  

อีกหน่ึงรายการซ่ึงอาจจะเปนรายการแรก ๆ ของการประกวดรองเพลงลูกทุงในยุคดิจิทัลที่เปนเหมือนการจุดประกายการ

ประกวดรองเพลงไทยลูกทุงในรูปแบบใหมก็วาได คือรายการ ก๊ิกดู สงครามเพลงเงินลาน  ซ่ึงออกอากาศทางสถานีโทรทัศน

ดิจิตอล เฉลิมพระเกียรติ์ เครือขายเทิดไทในหลวงและราชินี ชอง 35 (ชอง 7HD) พิธีกร  สัญญา คุณากร และ ซูโมก๊ิก  

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 ซ่ึงแบงเปนสองชวง คือชวงเงาเสียงโดยใหผูชมทางบานที่มีเสียงเหมือนหรือคลายกับนักรองตนฉบับที่ทางรายการเชิญ

มา แลวใหผูชมทางบานที่ผานการคัดเลือกเขามาแขงขันกันกันจํานวน 2 คู 4 คน จากน้ันหาผูชนะของแตละคูเขามาชิง

ชนะเลิศ ผูที่ชนะเลิศจะไดรับรางวัลตามกฎกติกาของทางรายการ  สวนอีกชวงหน่ึงคือการนําตัวแทนของชุมชนตาง ๆ ใน

ตางจังหวัดเขามาแขงขันรองเพลง ชุมชนละ 3 คน จากน้ันเม่ือไดชุมชนที่สามารถชนะคูตอสูจะไดเขาไปแขงขันในสัปดาหตอไป 

ซ่ึงชวงการแขงขันผูเขาชมและกองเชียรจะเปนคนในชุมชนที่เดินทางมาชม เชียรใหกําลังใจกับตัวแทนของชุมชน ซ่ึงเปนไป

อยางสนุกสนาน เปนกันเองซ่ึงไดรับคาความนิยมจากผูชมอยางมาก  น่ีเปนอีกตัวอยางหน่ึงของการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ

แขงขันการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางรายการโทรทัศนในยุคดิจิทัล ซ่ึงตางจากการประกวดในรูปแบบเดิมในยุคอนาล็อก

อยางเห็นไดชัด หรือชอง ชอง 31 (ชอง ONE) มีการแบงทีมของผูเขาแขงขันโดยมีโคชที่เปนนักรองเพลงลูกทุงอาชีพเปนผู

ฝกสอนจากน้ันนําแตละทีมมาแขงขันกันเพื่อเก็บคะแนนสะสมเม่ือแขงครบทุกทีมแลวทีมใดมีคะแนนรวมมากที่สุดทีมน้ันจะ

เปนทีมชนะเลิศ ซ่ึงเปรียบเสมือนกับการแขงขนัฟุตบอลลีกตางประเทศเลยทีเดียว นํามาซ่ึงความตื่นเตนสนุกสนานเปนอยางมาก 

สําหรับในประเด็นที่สอง คือ ผลกระทบของการเพิ่มจํานวนของรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางโทรทัศน  

จากยุคอนาล็อคสูยุคดิจิทัลน้ัน เดิมมีรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงอยูประมาณ 3 –  4 รายการ ดังที่กลาวมาแลวขางตน 

แตในปจจุบันรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางโทรทัศนไดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นประมาณ 3 เทาตัว ดังจะเห็นไดจาก

ตารางดานลางน้ี  

 

ชอง รายการ วัน เวลา คณะกรรมการ พิธีกร 

ชอง 33  ) ชอง 

3HD) 

 รายการมาสเตอร

คีย เวทีแจงเกิด ลูก

ทุงนอคเอาท 

ทุกวันจันทร - 

ศุกร 

10.15 - 

10.40 น 

ยิ่งยง ยอดบัวงาม  

ตั๊ก ศิริพร  

ไชยา มิตรชัย  

คัทลียา มารศรี 

นีโน  

นองแมงมุม   

ชอง 33  ) ชอง 

3HD) 

รายการรองล่ันทุง เสาร  19.15 - 

20.00 น. 

แพท นปภา   

เทห อุเทน   

บอย เขมราฐ   

หยวน นิธิชัย 

35  (ชอง 7HD)  รายการชุมทางดาว

ทอง 

พฤหัสบดี  - ศุกร  09.30 - 

10.30 น. 

อ.เนาว อนุรักษ  

สดใส รุงโพธ์ิทอง  

ไวพจน เพชรสุพรรณ 

เบญทราย หุนนอย   

นก บริพันธ     

โอบะ เสียงเหนอ   

ทับทิม อัญญรินทร 
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ชอง รายการ วัน เวลา คณะกรรมการ พิธีกร 

35 (ชอง 7HD)  ก๊ิกดู สงครามเพลง 

เงินลาน 

วันอังคาร 22.45 - 

00.30 น. 

ชมพู ฟรุตตี้   

ตั๊ก ศิริพร อยูยอด  

วีระศักดิ์ นิลกลัด   

ปุม เปรมสุดา   

ไก สมพล   

อนุวัตน เฟองทองแดง 

สัญญา คุณากร  

ซูโมก๊ิก   

ชอง 27  (ชอง 

8) 

รายการเสียงสวรรค 

พิชิตลาน 

ทุกวันจันทร – 

ศุกร 

 

 

อาทิตย 

13.00 - 

14.00 น. 

และ 18.20 - 

19.20 น.

13.00 - 

15.00 น. 

ยิ่งยง ยอดบัวงาม  

ตั๊ก ศิริพร  

บุญโทน คนหนุม  

นุย เชิญยิ้ม  

แพท ณปภา 

ชอง 31 (ชอง 

ONE) 

รายการศึกวันดวล

เพลง 

จันทร - ศุกร  19.10 - 

20.00 น. 

รุง สุริยา   

จ้ิงหรีดขาว  

ครูสลา คุณวุฒิ   

แฟรงค  

ฝน ธนสุนทร  

 

ชอง 23  (ชอง 

Workpoint) 

รายการไมคทองคํา 

ผูใหญ   

ทุกวันเสาร - 

อาทิตย 

18.20 - 

20.00 น 

โนต เชิญยิ้ม   

สุนารี ราชสีมา   

ครูสลา คุณวุฒิ  

พัน พลุแตก 

ชอง 23  (ชอง 

Workpoint) 

ไมคทองคํา เด็ก ทุกวันเสาร  20.00 - 

20.50 น. 

โนต เชิญยิ้ม   

สุนารี ราชสีมา   

ครูสลา คุณวุฒิ  

พัน พลุแตก 

ชอง 23  (ชอง 

Workpoint) 

ชิงชาสวรรค ลูกทุง

โอทอป 

วันอังคาร 22.00 - 

24.00 น. 

ยิ่งยง ยอมบัวงาม  

คัทลียา มารศรี   

อ๊ีด โปงลางสะออน   

สมเชง สามชา   

โนต เชิญยิ้ม   

จุย วรัทยา   

ชอง 23  (ชอง 

Workpoint) 

ไมค หมดหน้ี   จันทร - 

พฤหัสบดี 

09.30 - 

10.30 น. 

และ 18.20 - 

19.20 น. 

เอ ไชยา มิตรชัย  

อาภาพร นครสวรรค  

ศิรินทรา นิยากร   

เสนาลิง 

 

ชอง 23  (ชอง 

Workpoint) 

ชิงชาสวรรค คอน

เทสต 

วันศุกร 18.00 - 

19.20 น.  

ครูเทียม   

 

สมเชง สามชา   

โนต เชิญยิ้ม   

จุย วรัทยา 

ชอง 30 (ชอง 9 

อสมท.) 

งานวัด เฟสติวัล ทุกวันเสาร 15.30 - 

16.55 น. 

เอกชัย ศรีวิชัย   

เจนภพ  

จบกระบวณวรรณ  

คัทลียา มารศรี   

 

ดีเจตนหอม   

จ้ิม ชวนชื่น 
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ชอง รายการ วัน เวลา คณะกรรมการ พิธีกร 

ชอง 32 (ชอง 

ไทยรัฐทีวี) 

รองไดใหลาน เสาร - อาทิตย 13.00 - 

14.00 น.  

ไมมีกรรมการ (วัด

จากความถูกตองของ

เน้ือเพลง) 

เปกก้ี ศรีธัญญา  

หนุม สันติสุข 

[6] 

 

จะเห็นไดวาการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางรายการโทรทัศนน้ันเพิ่มขึ้นจากในอดีตอยางนาตกใจ ซ่ึงเปนปรากฏการณ

ที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน สามารถบอกไดวากดรีโมทไปชองไหนก็จะเจอกับรายการประกวดรองเพลงอยูบอย ๆ ตางจากในอดีต    

ที่จะหาชมรายการประเภทประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางโทรทัศนน้ันยากพอสมควร จากขอมูลรายการในตารางผูอานไดเห็น

แลววา เม่ือกอนรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงในอดีตมีไมก่ีรายการแตปจจุบันน้ันมีเกือบทุกวันและมีอยูหลายชองดวย 

เม่ือรายการเพิ่มมากขึ้นส่ิงที่ตามมาคือผลกระทบโดยตรงกับรายการประเภทเดียวกันอยางหลีกเล่ียงไมได สําหรับผลกระทบ         

ที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ผูเขียนขอพิจารณา 2 มิติ คือ มิติของชองโทรทัศนที่นําเสนอ

รายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงและมิติของผูชม 

1.  ในมิติของชองโทรทัศนที่สงผลกระทบเห็นไดชัดคือการเพิ่มขึ้นของรายการประกวดรองเพลงส่ิงที่ตามมาคือการ

แขงขันเพื่อแยงชิงตลาดหรือผูชมอยางเขมขน รวมถึงการลงทุนมากขึ้นเพื่อผลิตเน้ือหารรายการใหมีความนาสนใจแปลกใหม 

รวมทั้งทางดานเทคนิคการผลิตใหมีคุณภาพที่สูงขึ้นเพื่อเปาหมายอันสูงสุดคือจํานวนผูชมสงผลตอรายไดและความอยูรอดของ

รายการ ทางรายการจึงจําเปนตองพัฒนารูปแบบของรายการใหทันกับยุคสมัยเพื่อการแขงขันกับสถานีโทรทัศนชองอ่ืน ๆ ไม

วาจะเปนกฎกติกาในการใหคะแนน กรรมการตัดสิน หรือขั้นตอนการแนะนําตัวของผูเขาประกวดซ่ึงในอดีตผูเขาประกวดมี

หนาที่รองเพลงที่ตัวเองนํามาประกวดอยางเดียว แตในปจจุบันผูเขาประกวดเปรียบเสมือนผูแสดงหลักของรายการดวย 

กลาวคือในชวงแนะนําตัวผูเขาประกวดมีการเลาถึงประวัติของผูเขาประกวดทุกคน เพื่อแสดงสถานะ ภูมิหลัง ความเปนอยูใน

ปจจุบันของผูเขาประกวดใหผูชมไดรับรูเพื่อเตรียมตัวที่ใหกําลังใจกับคนที่ตนเองชื่นชอบหรือสรางความเห็นอกเห็นใจเพื่อ

ดึงดูดความสนใจผูชมเปนอยางมาก นํามาซ่ึงการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในการผลิตรายการดังกลาว ยิ่งขึ้น  

2.  ในมิติของผูชม ผูชมจะไดรับชมรายการประกวดรองเพลงลูกทุงงายยิ่งขึ้น มีรูปแบบรายการที่หลากหลาย ไดรับ

ความรูความเขาใจของเพลงลูกทุงเพิ่มขึ้น ซ่ึงไดจากกรรมการตัดสินในขณะที่แนะนําใหกับนักรองผูเขาประกวด รวมถึงไดรับ

ความบันเทิงความสนุกสนานและไดรับชมรายการที่มีคุณภาพสูงเพิ่มมากขึ้นอีกดวย แตเม่ือมีรายการประกวดรองเพลงเพิ่ม

มากขึ้น ทําใหโอกาสของผูชมที่จะรับชมรายอ่ืน ๆ ที่มีเน้ือหาแตกตางไปจากรายการประกวดรองเพลงน้ันนอยลง เพราะสถานี 

โทรทัศนชองตาง ๆ ผลิตรายการประกวดรองเพลงเพื่อตอบรับกระแสความสนใจของประชาชน สอดคลองกับคุณ ไตรภพ 

ลิมปพัทธ กลาวไวในไทยรัฐออนไลน วา “วัน ๆ ประเทศน้ีจะรองเพลงอยางเดียวหรอ เด็กในประเทศน้ีรองเพลงเกงนะ เตนรํา

เกง วัน ๆ ในทีวีเด็กเกงเรื่องน้ีเรื่องเดียวเลยนะ น่ีเปนที่ชื่นชม ชื่นชอบกันอยางยิ่ง จะเปนไปไดก่ีป ไมมีอนาคตหรอก มันไมใช

วิธีการ ผมกําลังถามเด็ก 100 คนเกิดมาเพื่อรองเพลง เกิดมาเปนนักแสดง เปนศิลปนกันก่ีคน ทําไมเราชื่นชอบ ชมแตเรื่อง

แบบน้ี ทําไมทีวีเรามีแตเรื่องแบบน้ีและที่บอก ทีวีน่ันน่ีเกิด มันจะหวือหวาไปไดก่ีวัน คุณคิดวา ความหวือหวาจะทําแบบน้ันได

สักก่ีป 10 ป 15 ป ที่หวือหวาตลอดเวลาไหนที่เรียกวาคุณคา ”[4] 

อยางไรก็ตามประโยชนสวนจะตกอยูที่ผูชมรายการประกวดรองเพลง เพราะทางสถานีโทรทัศนแตละชองมีการลงทุน

ในการผลิตรายการเพื่อแขงขันกับชองอ่ืน ๆ จึงทําใหมีการผลิตเน้ือหาที่เขมขน นาสนใจ และตื่นเตนมากย่ิงขึ้น การเพิ่มขึ้นของ

รายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางโทรทัศนน้ันเกิดมาจากปจจัยที่หลากหลายอาจจะเปนเพราะรากฐานของคนไทยที่

เขาถึงอารมณลูกทุงไดงาย กลุมเปาหมายก็จะเปนคนตางจังหวัดเปนเพราะคนสวนใหญของประเทศเปนคนแถบชนบทที่เกิดมา

ก็พบกับความเปนลูกทุงอยูแลว เหตุผลอีกอยางคือการเลียนแบบ กลาวคือ เม่ือผูผลิตรายการโทรทัศนเห็นรายการอ่ืนที่ประสบ
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ความสําเร็จก็อาจจะผลิตรายการในแนวเดียวกันเพื่อความคาดหวังวาจะประสบความสําเร็จแบบรายการน้ันดวย แมแตชอง

เดียวกันยังมีรายการประกวดรองเพลงลูกทุงมากกวาหน่ึงรายการถึงแมจะเปนการออกอากาศคนละชวงเวลาหรือเปนการเจาะ

ตลาดคนละกลุมกันแตดวยลักษณะของรายการจะเปนรายการประกวดรองเพลงดวยกันทั้งน้ัน และอาจจะเปนการขายฐาน

ผูชมใหเพิ่มมากขึ้นอีก น่ันแสดงใหเห็นแลววากระแสของการประกวดรองเพลงลูกทุงทางโทรทัศนน้ันมาแรงจริง ๆ  

 

สรุป 
 

จากปรากฏการณของรายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางโทรทัศนน้ันไดมีการเปล่ียนแปลงจากเม่ือยุคกอนอยาง

เห็นไดชัดมีอยู 2 มิติ คือ 1. ทั้งรูปแบบของรายการที่ปรับเปล่ียนไปใหทันยุคสมัย ไมวาจะเปนเรื่องของกฎกติกา การแนะนําตัว

ผูเขาประกวด และเพื่อเขาถึงความตองกับผูชมเพื่อยึดฐานผูชมเอาไว อีกสวนหน่ึงคือจํานวนของรายการประกวดรองเพลงไทย

ลูกทุงน้ัน มีจํานวนรายการเพิ่มมากอยางนาตกใจ ซ่ึงเม่ือกดรีโมทคอนโทรลก็จะพบกับรายการประกวดรองเพลงอยางงายดาย 

ซ่ึงทั้งหมดทั้งมวลที่ผูผลิตรายการสรางสรรคออกมา คือตองการรายได เพื่อความอยูรอดของทางรายการอาจจะรวมถึงการ

รักษาไวซ่ึงวัฒนธรรมของชาติไทย ที่มีเพลงลูกทุงเปนรากฐานสําคัญของสังคมไทยมาแตชานาน 2. ดานผูชม ผูชมสามารถเลือก

ชมรายการไดงายขึ้นและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแตจะไดรับชมรายการที่ไมหลากหลายนัก ทั้งน้ีและทั้งน้ันประโยชนสวนใหญก็จะ

มาตกกับผูชมทั้งหลายที่ชื่นชอบเพลงลูกทุง เน่ืองจากมีรายการที่ตัวเองปรารถนามาใหเลือกสรรถึงที่บานเลยทีเดียว เราตอง

คอยเฝาดูกันวารายการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงทางโทรทัศนที่มีอยูกราดเกล่ือนอยูในขณะน้ี จะสามารถยืนหยัดคงทนถาวร

อยูไดนานขนาดไหน หรือจะเปนแคเพียงปรากฏการณส้ัน ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงแรก ๆ ของเปล่ียนผานการแพรภาพออกอากาศ

จากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิทัลเทาน้ัน 
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ความเช่ือการสรางเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง 

ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุร ี

The Believes of the Karen Movable Crematorium, Ban Sam Lang,  

Khoa Chot Sub-District, Si Sawat District, Kanchanaburi 

 

จิราภรณ ทองสมุทร* คมสัน ศรีบุญเรือง และบุษบา ทองอปุการ 

 

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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บทคัดยอ 

 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อรวบรวมรูปแบบและลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบาน -

สามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อวิเคราะหความเชื่อของรูปแบบและลวดลายการแกะสลัก 

เมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี กลุมเปาหมายของการวิจัย คือ 

ผูรูเก่ียวกับการสรางเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ผลการวิจัยพบวา 1. รูปแบบและลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชน

บานสามหลังจะนิยมสราง 2 รูปแบบ ดังน้ี 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 ศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธที่มีความเชื่อเก่ียวกับเรื่องเขาพระสุเมรุ

เปนดั่งสวรรค ดังน้ันกะเหรี่ยงจึงมีความเชื่อวายอดเมรุเปรียบเสมือนยอดเขาพระสุเมรุที่เปนที่สงวิญญาณผูตายไปสูภพภูมิ         

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) ในการดําเนินชีวิตความเปนอยูของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงน้ันผูกพันอยูกับธรรมชาติไมวาจะการเกิด การแตงงาน 

การบูชาบรรพบุรุษ และพิธีกรรมเก่ียวกับศพลวนสัมพันธเก่ียวกับความเชื่อความศรัทธาที่มีตอส่ิงเหนือธรรมชาติ ส่ิงเหลาน้ันมี

สวนประกอบที่ทําใหเกิดพิธีกรรมตาง ๆ โดยภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง (ฟอน เปรมพันธุ และคณะ, 2559: 7-9) 

กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงจะใหความสําคัญอยางมากตอพิธีศพ เพราะถือวาคนเกิดและตายเพียงหน่ึงครั้งใครที่ไปชวย 

งานศพบอย ๆ ก็เหมือนกับเปนการสะสมบุญ ชาวบานจะจัดงานอยางสมเกียรติ มีการแสดงกะเหรี่ยงกระทบไมและการขับ  

ลํานํา เปนตน (James W. Hamilton, 1976: 5) วิธีการจัดงานศพในชุมชนกะเหรี่ยงที่นับถือผีในอดีตไมคอยเปล่ียนแปลงมาก

นัก แตในปจจุบันหลายชุมชนมีหนุมสาวผูสืบทอดการทําพิธีศพตามความเชื่อเดิมนอยลง ไมยิ่งใหญดังเชนในอดีต อีกทั้งใน

ชุมชนมีคนบางสวนที่หันไปนับถือศาสนาคริสตจึงตัดขาดระบบสืบทอดดั้งเดิมถือวาเปนเรื่องผีทั้งหมด นอกจากน้ีศาสนาพุทธก็

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 เม่ือพิธีศพเปนส่ิงสําคัญอยางหน่ึงในการดํารงชีวิตของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง เมรุลอยจึงเปน

ส่ิงจําเปนที่ผูที่มีชีวิตอยูหรือญาติของผูตายจะจัดทําขึ้นตามความเชื่อเปนเมรุเผาศพที่สรางขึ้นตางหาก แยกจากเมรุที่ใชรวม

ของวัด สรางดวยความวิจิตรงดงามโดยเปนการจัดใหสมเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีของผูตายสวนใหญเปนพระสงฆที่

ไดรับการยอมรับนับถือจากสาธุชนทั่วไป ดังน้ันบุคคลใกลชิดหรือผูนับถือศรัทธาจึงรวมใจกันสรางเมรุลอยแบบกะเหรี่ยงเพื่อ

แสดงถึงความเคารพสูงสุดที่พวกเขาเหลาน้ันจะกระทําได (ประเสริฐ ตระการศุภกร, 2543: 110) 

ชุมชนสามหลังในตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เปนชุมชนที่มีชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงอาศัยอยู

เปนสวนใหญ กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงที่น่ียังคงมีอัตลักษณ มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติเม่ือมีพิธีกรรมตาง ๆ จึงมีลักษณะที่มี

ความเชื่อมโยงกับธรรมชาติกอปรอิทธิพลจากศาสนาพุทธที่เขามามีบทบาทในพิธีกรรมทุกเหตุการณของชีวิต พิธีกรรมการเผา

ศพของชุมชนในตําบลเขาโจด ที่มีการประกอบพิธีกรรมโดยใชเมรุลอยแบบกะเหรี่ยงปจจุบันยังคงมีการใชเมรุลอยที่สรางขึ้นให

บุคคลสําคัญในชุมชน เชน พระสงฆ ผูอาวุโสที่ไดทําคุณงามความดีใหกับชุมชน  

จากขอมูลขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับความเชื่อการสรางเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ซ่ึงเปนสถาปตยกรรม

ทองถิ่นของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง ที่กําลังจะสูญหายพรอมกับบุคคลรุนเกา จะเปนการอนุรักษไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมของกลุม

ชาติพันธุกะเหรี่ยงใหกับคนรุนหลังพรอมทั้งองคความรูเก่ียวกับการทําเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง คติความเชื่อของเมรุลอย ตลอด

เปนการสืบสานภูมิปญญาดานสถาปตยกรรม ลวดลายตาง ๆ อันสวยงามใหอยูคูกับชุมชนสืบไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 

 2.1  เพื่อรวบรวมรูปแบบและลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอ

ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุร ี

 2.2  เพื่อวิเคราะหความเชื่อของรูปแบบและลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง ตําบล

เขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุร ี
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุกะเหร่ียง 

 ฟอน เปรมพันธุ และคณะ (2559: 2) กะเหรี่ยงเปนชนชาติเกาแกชนชาติหน่ึง มีความเปนมาที่ยาวนานในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตมากกวาชนเผาไต เปนชนชาติที่มีวัฒนธรรมและภาษาเฉพาะของตนเองและมักถูกเรียกวาเปนชาวไทย

ภูเขากลุมหน่ึงเพราะวาโดยทั่วไปชาวกะเหรี่ยงชอบตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่เขตภูเขาสูงที่มีความอุดมสมบูรณ นักมานุษยวิทยาจัด

ใหชนชาติกะเหรี่ยงอยูในกลุมตระกูลจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan Stock) การตั้งถิ่นฐานของชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรีจึง

อยูตามที่ราบลุมแมนํ้าแควใหญและแควนอยตอนบน ซ่ึงเปนเขตภูเขาและปาไมที่อุดมสมบูรณมาก ปจจุบันกลุมชาติพันธุ

กะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรีไดรับสถานภาพเปนคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโดยสมบูรณแลวสวนหน่ึง และอีกจํานวนมากอยูใน

สถานภาพเปนคนอพยพหรือคนพลัดถิ่น ยังไมไดรับสิทธ์ิในการเปนพลเมืองไทยตามกฎหมาย และกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงที่พบ

ในประเทศไทยแบงออกเปนกลุมตามลักษณะภาษาและความเปนอยูได 4 กลุม ไดแก กะเหรี่ยงสะกอ (Skaw) กะเหรี่ยงโปว 

(Plow) กะเหรี่ยงคะยา (Kayah) แบร (Bre) หรือ บเว (Bwe) และกะเหรี่ยงตองสู/ตองตู (Taung Tsu) หรือปาโอ 

 3.2 แนวคิดเกี่ยวกับพิธีกรรมศพของกลุมชาติพันธุกะเหร่ียง 

 James W. Hamilton (1976: 5-7) ซ่ึงศึกษาพิธีศพของกะเหรี่ยงทางเหนือของประเทศไทยไดแบงระยะของการจัด

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 หรือวันสุดทาย หากเปนศพของผูสูงอายุจะมีการประกอบพิธีครบถวนโดยจะเริ่มพิธีสําคัญในชวงบายแกคือพิธีที่

เจาหนาที่ของโลกแหงความตายมารับวิญญาณไปญาติจะรองไหคร่ําครวญขาง ๆ ศพเพื่อใหวิญญาณรูสึกตัวและระลึกไดวา

ตนเองตายแลว มีการฆาไกแลวนําไกมาเปนเครื่องเซนไหว เพื่อใหเปนพาหนะเดินทางขามภพและทําพิธีทอดเมล็ดขาว ชาย

หนุมจะกอไฟและหญิงสาวที่ยังไมแตงงานจะเปนผูทอดขาว รอยขาวตอกใสไมที่เหลาไว ในพิธีหนุมสาวจะหันหลังใหศพแลว

โยนไมน้ีไปยังศพ จากน้ันจึงขวางภาชนะที่ใชหุงขาวออกไปนอกบานใหแตกหักแลวนําไปทิ้ง  

 3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางเมรุลอย 

 อรศิริ ปาณินท (2541: 58-59) ใหความหมายของเมรุลอยไววา เปนสถาปตยกรรมไทยประเพณีลักษณะชั่วคราว

หรือสถาปตยกรรมเฉพาะกิจ ซ่ึงหมายถึง สถาปตยกรรมที่สรางเพื่อใชงานชั่วคราวตามระยะเวลาที่จําเปนตองใช เม่ือหมด

ความตองการใชงานแลวก็รื้อถอนออกไป จึงจําเปนตองออกแบบใหสรางงายรื้อสะดวก ไมมีรากฐานยึดติดลงไปในดิน แตตอง

แข็งแรงรองรับปริมาณการใชงานไดอยางเหมาะสมและตองใหคุณลักษณะของสถาปตยกรรมไทยประเพณีที่งดงามดวย 

เมรุลอยหรือเมรุชั่วคราวที่ใชในพิธีเผาศพที่สําคัญ ๆ ที่ไมมีเมรุถาวร จัดเปนสถาปตยกรรมไทยประเพณีแบบเฉพาะกิจ 

ประเภทหน่ึง มีทั้งประเภทที่เผาศพแลวตัวเมรุยังอยูและอีกประเภทหน่ึงคือเผาศพแลวเผาเมรุไปดวยพรอม ๆ กัน 

 3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 วีรศักดิ์ กล่ินถาวร (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การใชเมรุนกหัสดีลิงคที่ปรากฏในจังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษา

พบวา ลักษณะเมรุนกหัสดีลิงคที่ปรากฏในจังหวัดรอยเอ็ด สวนใหญมีความคลายคลึงกับลักษณะรูปทรงเมรุถาวรที่อยูตามวัด

ทั่วไป เปนหลังคาลักษณะทรงบุษบกซอนกันเปนชั้น ๆ มียอดแหลมเรียวดังจอมแห สวนฐานเมรุมีนกหัสดีลิงครองรับในโลงศพ 

ซ่ึงลักษณะพิเศษของนกหัสดีลิงคดังกลาวน้ัน จะมีลักษณะแตกตางไปจากลักษณะนกโดยทั่วไป คือสวนลําตัวเปนตัวนก  

สวนหัวเปนลักษณะหัวชาง การกอสรางและการประดับตกแตงลักษณะรวมทั้งหมดของเมรุจรดหลังคาเมรุ โครงสรางทั้งหมด

ใชไมจริง สวนประกอบตกแตงเปนไมไผ รวมทั้งสวนที่เปนนกหัสดีลิงค ใชไมไผสานเปนรูปรางนก บุทับโครงไมไผดวยกระดาษ

แลวลงสีพื้น ตกแตงลวดลายประดับดวยดอกไมและไฟแสงสีตามตองการ คติความเชื่อเก่ียวกับการปลงศพดวยเมรุนกหัสดีลิงค 
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เชื่อตามตํานานโบราณในส่ิงเหนือธรรมชาติเขามาเก่ียวของที่วานกหัสดีลิงคจะเปนพาหนะนําดวงวิญญาณของผูตายขึ้นสู 

สรวงสวรรค ฉะน้ันจึงมีพิธีกรรมการปลงศพดวยเมรุนกหัสดีลิงค จะมีพิธีกรรมการฆานกกอนตอจากน้ันจึงทําการเผาทั้งศพ

ผูตาย เผาทั้งนกหัสดีลิงคและเผาทั้งเมรุไปพรอม ๆ กัน  

 ประพัฒน วรทรัพย (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง เมรุลอยชางอยุธยา ผลการศึกษาพบวา เมรุลอยชางอยุธยาเปน

สถาปตยกรรมไมเฉพาะกิจเพื่อใชในการเผาศพแหลงสําคัญของอาชีพเมรุลอยในปจจุบันอยูที่ตําบลหัวเวียง อําเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มประกอบอาชีพอยางจริงจังประมาณ 40 ปมาแลว มีวิวัฒนาการจากการสรางเมรุชั่วคราวหลัง

เล็กๆ และตกแตงฐานเผาศพดวยการแทงหยวก รูปทรงโดยรวมคลายธรรมมาสน หลังคาเปนเรือนยอดใชเผาศพในวัดที่ไมมี

เมรุปูน ในสมัยตอมาพบวาชางอยุธยาไดปรับปรุงพัฒนาเปนเมรุที่มีเอกลักษณของตนเอง นอกจากน้ียังพัฒนาหีบเหล็กให

สามารถเผาศพบนเมรุลอยไดสําเร็จ จากการศึกษาเรื่องน้ีพบวา แหลงประกอบอาชีพที่ตําบลหัวเวียงยังคงเปนแหลงที่เหมาะสม

เพราะมีการคมนาคมขนสงสะดวก วิถีชีวิตของชางเมรุลอยก็ยังคงอยูแบบดั้งเดิมคืออยูกันแบบเครือญาติ เม่ือรับงานก็สามารถ

ใหความรวมมือในการประกอบอาชีพน้ีไดเต็มที ่ความนิยมในการใชเมรุลอยในการเผาศพพบวาจะใชกับพระสงฆทรงสมณศักดิ์ 

การถายทอดความรูในการประกอบอาชีพน้ีไมไดทําเปนระบบ แตใชวิธีทํางานโดยฝกฝนและคนควาดวยตนเอง ดังน้ันผล

การศึกษาครั้งน้ีจึงแสดงใหเห็นวาภูมิปญญาทองถิ่นของผูประกอบอาชีพ เมรุลอยชางอยุธยามีลักษณะที่ทรงคุณคาที่สมควร

จะตองอนุรักษไวไมใหสูญหายไปกลับวัฒนธรรมแบบใหม 

3.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง ความเชื่อการสรางเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ 

จังหวัดกาญจนบุรี มีกรอบแนวคิดที่มีตัวแปรหลักคือ ความเชื่อการสรางเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง  

ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีตัวแปรยอยก็คือ รูปแบบฐานเมรุลอย รูปแบบเรือนยอดเมรุลอย รูปแบบ

ศิลปะการตกแตงเมรุลอย ลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ที่มาของลวดลายเมรุลอย ความหมายของลายเมรุลอย 

ลักษณะลวดลายเมรุลอย ประเภทของลวดลายเมรุลอย และคติที่สะทอนออกมาในรูปแบบของเมรุลอยแบบกะเหรี่ยงความเชื่อ

ของลวดลายเมรุลอย ใชวิธีการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณผูรูเก่ียวกับการสรางเมรุลอยแบบกะเหรี่ยงมีประเด็นที่

เก่ียวของคือ รวบรวมรูปแบบและลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง วิเคราะหความเชื่อของรูปแบบและลวดลายการ

แกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง มีแนวคิดทฤษฎีที่จะศึกษาเรื่อง กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง พิธีกรรมศพของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง

และการสรางเมรลุอย ที่มีพื้นที่ในการศึกษา ไดแก ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุร ี

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 4.1 กลุมเปาหมาย ไดแก  ผูรูเก่ียวกับการสรางเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง 3 คน คือ ผูรูในการออกแบบลวดลายและ

สรางเมรุลอย 1 คน และผูชวยในการออกแบบลวดลายและสรางเมรุลอย 2 คน 

 4.2 พื้นที่ในการศึกษาวิจัย คือ ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เปนชุมชนที่

อยูหางไกลตัวอําเภอ พื้นที่สวนใหญเปนปา อยูบนที่ราบสูงและชาวบานสวนมากที่อาศัยอยูเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง 

4.3 ขอบเขตขอมูลในการศึกษาวิจัย การวิจัยครั้งน้ีขาพเจาไดศึกษาเก่ียวกับความเชื่อการสรางเมรุลอย 

แบบกะเหรี่ยงชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเปนการรวบรวมรูปแบบและลวดลาย

การแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยงและวิเคราะหความเชื่อของรูปแบบและลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง  

ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุร ี
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 4.4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 แบบสัมภาษณ 1 ฉบับ แบงออกเปน 4 ตอน ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูรับการสัมภาษณ ตอนที่ 2 ขอมูลรูปแบบ

การสรางเมรุลอยกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตอนที่ 3 ขอมูลรวบรวม

ลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ ์และตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

 4.5 การวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) 

 

5. ผลการวิจัย 

 5.1 รวบรวมรูปแบบและลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหร่ียง ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด 

อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  

  5.1.1 รูปแบบฐานเมรุลอยแบบกะเหร่ียง 

 ฐานของเมรุลอยแบบกะเหรี่ยงมีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส จะสรางใหมีความแข็งแรงสามารถวางกับ

พื้นไดโดยไมตองขุดหลุมฝงเสา รองรับนํ้าหนักของคนที่จะเดินบนพื้นขางบนฐานได นิยมสรางบันไดทางขึ้นลง 2 ทาง 

  5.1.2 รูปแบบเรือนยอดเมรุลอยแบบกะเหร่ียง 

 

 
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 รูปแบบศิลปะการตกแตงเมรุลอยแบบกะเหร่ียง 

 

 
ภาพที่ 3 เมรุลอยใชสําหรับคนทั่วไป 

 

  การตกแตงเมรุลอยจะเนนวาพิธีกรรมศพน้ันเปนของบุคคลใดเพื่อที่จะไดสรางใหเหมาะสมสําหรับบุคคล

น้ัน เชน การตกแตงดวยผาสีเหลือง หรือสีขาว แตสวนมากผาสีเหลืองจะใชสําหรับพิธีกรรมศพของพระสงฆ สวนผาสีขาว 

โทนสีสุภาพ เชน สีชมพูออน จะใชสําหรับพิธีกรรมศพแมช ีผูอาวุโส หรือบุคคลทั่วไป 

  5.1.4 ลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหร่ียง 

  ลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยงนิยมทําอยูทั้งหมด 7 แบบ ไดแก 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 วิเคราะหความเช่ือของรูปแบบและลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหร่ียง ชุมชนบานสามหลัง  

ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

  5.2.1 การวิเคราะหคติที่สะทอนออกมาในรูปแบบของเมรุลอยแบบกะเหร่ียง 

  เมรุลอยแบบกะเหรี่ยงอาจมีการผสมผสานกับรูปแบบของเมรุแบบไทย เพราะการสรางเมรุน้ันเปนคติ

ความเชื่อที่มาจากศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธโดยมีความเชื่อเก่ียวกับเรื่องเขาพระสุเมรุวาเปนศูนยกลางของโลก เปนดั่ง

จักรวาลหรือสรวงสวรรคที่เปนที่อยูของเทวดาและเปนที่อยูของเหลาวิญญาณในภพภูมิตาง ๆ กะเหรี่ยงซ่ึงนับถือศาสนาพุทธ

จึงมีการสรางเมรุลอยเพื่อเปนการสงวิญญาณผูตาย เปรียบยอดเมรุเปนดั่งยอดเขาพระสุเมรุ นอกจากน้ียังมีการสรางขึ้นเพื่อให

งายตอการใชงาน สามารถเคล่ือนยายไดสะดวก หรือรื้อถอนไดงาย ซ่ึงการสรางเมรุลอยมีคติที่สะทอนใหเห็นถึงความรักความ

อาลัยที่มีตอผูตาย อาจนับไดวาเปนส่ิงเดียวส่ิงสุดทายที่ญาติจะสามารถทําใหแกผูตายไดจึงมีการสรางเมรุลอยใหสมกับ 

ความดีงามของผูตายเม่ือยังมีชีวิตอยูและแสดงถึงความอาลัยแกผูตาย โดยมีคติที่สะทอนดังน้ี  

1) การสรางเมรุลอยที่มี 1 เรือนยอดและมีบันไดทางขึ้นลง 1 ทาง สะทอนถึงความเรียบงายและประหยัด

คาใชจายและเปนส่ิงที่คนในครอบครัว ญาติ หรือชาวบาน ตองการจะแสดงถึงความรักความอาลัยและถือเปนการมอบส่ิงที่ดี

ที่สุดเทาที่จะใหไดแกผูตาย 

2) การสรางเมรุลอย 3 เรือนยอดและมีบันไดทางขึ้นลง 2 ทาง สะทอนถึงวาถาหากเจาภาพมีกําลังทรัพย

มากก็จะนิยมสรางเพราะจะมีความสวยงามและราคาสูงกวาแบบแรก แตก็เปนการแสดงถึงความรักความอาลัยและถือเปนการ

มอบส่ิงที่ดีทีสุ่ดเทาที่จะใหไดแกผูตายเชนกัน 

3) ผาสีเหลืองจะสะทอนถึงการสรางเมรุและการตกแตงเมรุสําหรับพระสงฆ 

4) ผาสีขาวหรือผาโทนสีสุภาพ เชน สีชมพูออนจะสะทอนถึงการสรางเมรุและการตกแตงเมรุสําหรับแมชี 

ผูอาวุโส หรือบุคคลทั่วไป  
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  5.2.2 การวิเคราะหความเช่ือของลวดลายเมรุลอยแบบกะเหร่ียง 

 

ตารางที ่1 วิเคราะหความเชื่อของลวดลายเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง 

ลําดับ ความเช่ือของลวดลายเมรุลอยแบบกะเหร่ียง 

1. ลายหัวไก 

 
ภาพที่ 4 ลายหัวไก 

เปนเหมือนสัญลักษณแทนการใชไกในการเซนไหว และไกเปนส่ิงที่จะพาผูตาย

ไปสูสวรรค 

2. ลายดาว 

 
ภาพที่ 5 ลายดาว 

เปนแสงสวางใหผูตายมองเห็นทาง เปนเหมือนแสงนําทาง 

3. ลายดอกไม 

 
ภาพที่ 6 ลายดอกไม 

ตอนเดินทางผูตายผานปา มีดอกไมใหดูใหชมเปนเรื่องปกต ิ

4. ลายพนม 

 
ภาพที่ 7 ลายพนม 

เทวดาเปนเทพผูปกปกรักษาบนสรวงสวรรค ผูรับไปสูสวรรค 

5. ลายเครือไม 

 
ภาพที่ 8 ลายเครือไม 

 

ความผูกพันกับธรรมชาติ การนับถือผีเจาปาเจาเขา เพราะเปนส่ิงที่คอยปกปอง

และใหความอุดมสมบูรณ 
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ตารางที ่1 วิเคราะหความเชื่อของลวดลายเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง (ตอ) 

ลําดับ ความเช่ือของลวดลายเมรุลอยแบบกะเหร่ียง 

6. ลายดอกไม หรือ )ลายหอยลายตั้ง(  

 
ภาพที่ 9 ลายดอกไม  

ตอนเดินทางผูตายผานปา มีดอกไมใหดูใหชมเปนเรื่องธรรมดาของการใชชีวิต 

7. ลายใหญ 

 
ภาพที่ 10 ลายใหญ 

ความเปนอิสระตองการใหผูตายไดไปสูที่ด ีๆ ที่ผูตายปรารถนา 

 

 

 

 

 

6. สรุปผลการศึกษา 
  

6.1 ผลการรวบรวมรูปแบบและลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง ตําบลเขาโจด 

อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สรุปไดวาเมรุลอยแบบกะเหรี่ยงที่นิยมสรางมี 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 มีลักษณะการสราง

ฐานเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสมีเรือนยอด 1 เรือนยอด มีบันไดทางขึ้นลง 1 ทาง รูปแบบที่ 2 มีลักษณะการสรางฐานเปนรูป

ส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีเรือนยอด 3 เรือนยอด มีบันไดทางขึ้นลง 2 ทาง สวนลวดลายการแกะสลักอยูทั้งหมด 7 แบบ ไดแก ลายหัว

ไก ลายดาว ลายดอกไม ลายพนม ลายเครือไม ลายดอกไม (ลายหอยลายตั้ง) และ ลายใหญ 

6.2 ผลการวิเคราะหความเชื่อของรูปแบบและลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง 

ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคติที่สะทอนออกมาในรูปแบบดังน้ี รูปแบบที่ 1 การสรางเมรุลอยที่มี 1 

เรือนยอดและมีบันไดทางขึ้นลง 1 ทาง สะทอนถึงความเรียบงาย ประหยัดคาใชจายและเปนส่ิงที่คนในครอบครัวตองการจะ

แสดงถึงความรักความอาลัยแกผูตาย รูปแบบที่ 2 การสรางเมรุลอย 3 เรือนยอดและมีบันไดทางขึ้นลง 2 ทาง สะทอนถึงวาถา

หากเจาภาพมีกําลังทรัพยมากก็จะนิยมสรางเพราะจะมีความสวยงาม ราคาสูง และแสดงถึงความรักความอาลัยเปนการมอบ

ส่ิงที่ดีที่สุดเทาที่จะใหแกผูตายได รูปแบบที่ 3 การตกแตงดวยผาสีเหลืองจะใชสําหรับพระสงฆ รูปแบบที่ 4 การตกแตงดวยผา

สีขาว ผาโทนสีสุภาพ เชน สีชมพูออน จะสะทอนถึงการสรางเมรุและการตกแตงเมรุสําหรับแมชี ผูอาวุโส หรือบุคคลทั่วไป 

สําหรับการวิเคราะหลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยงมีดังน้ี ลายที่ 1 ชื่อลายหัวไก มีความเชื่อวาไกเปนพาหนะที่

เดินทางสงผูตายไปสูสวรรคและการแกะสลักลายหัวไก ก็เหมือนเปนสัญลักษณที่ใชไกในการเซนไหว ลายที่ 2 ชื่อลายดาว มี

ความเชื่อวาดาวเปนดั่งความดีความงามและเปนเหมือนแสงสวางนําทางผูตาย ลายที่ 3 ชื่อลายดอกไม มีความเชื่อวาการ

เดินทางไปยังสวรรคไปภพภูมิที่ดีผูตายตองพบเห็นดอกไมตามธรรมชาติเหมือนใชชีวิตตามปกติ ลายที่ 4 ชื่อลายเทวดา มีความ

เชื่อวาเทวดาเปนเทพเปนส่ิงศักดิ์ที่คอยปกปกรักษามารอรับวิญญาณผูตายไปยังสวรรค ลายที่ 5 ชื่อลายเครือไม มีความเชื่อ

เก่ียวกับการบูชานับถือธรรมชาติ การมีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ ลายที่ 6 ชื่อลายดอกไม (ลายหอยลายตั้ง) มีความเชื่อวาการ

เดินทางไปยังสวรรคไปภพภูมิที่ดีผูตองพบเห็นดอกไมตามธรรมชาติ และลายที่ 7 ชื่อลายใหญ มีความเชื่อวาเปนการอําลาการ

แสดงความอาลัยและปรารถนาที่จะใหผูตายไปสูภพภูมิที่ด ี   
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7. การอภิปรายผล 
 

 การศึกษาเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง ชุมชนบานสามหลัง ของผูวิจัยไดศึกษา 2 ประเด็นหลัก คือ รูปแบบเมรุลอยและ

ลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบกะเหรี่ยงกับการวิเคราะหความเชื่อของรูปแบบและลวดลายการแกะสลักเมรุลอยแบบ

กะเหรี่ยง จึงแตกตางจากงานวิจัยของ ประพัฒน วรทรัพย (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง เมรุลอยชางอยุธยา โดยไดศึกษา

ทั้งหมด 4 ประเด็นคือ รูปแบบและสวนประกอบของเมรุลอยชางอยุธยา ขั้นตอนการใชเมรุลอยชางอยุธยาประกอบพิธีเผาศพ 

และปจจัยที่ชวยสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นในการประกอบอาชีพเมรุลอย 

 การตกแตงเมรุลอยที่ส่ือถึงความหมายของการใชผาสีเหลืองหรือสีขาวบงบอกวางานศพน้ันเปนงานศพพระสงฆสวน

สีขาวหรือสีสุภาพอ่ืน ๆ บงบอกวาเปนงานศพของแมชี ผูอาวุโส หรือบุคคลทั่วไป รวมไปถึงแกะสลักลวดลายที่สรางจากคติ

ความเชื่อเก่ียวกับโลกหลังความตาย เปนส่ิงที่สามารถส่ือออกมาในรูปแบบของความเชื่อที่วา การแกะสลักลายหัวไก คือไกเปน

เหมือนสัญลักษณที่ใชในการเซนไหว และมาจากการละเลนคลายหมากรุกที่วาไกสูกับราชสีห ถาไกเอาชนะราชสีหได แสดงวา

ผูตายจะไปสูสวรรค เปรียบไกเปนผูตาย เปรียบราชสีหเปนเจาแหงความตาย และมีการนับถือบูชาธรรมชาติ จึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วีรศักดิ์ กล่ินถาวร (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การใชเมรุนกหัสดีลิงคที่ปรากฏในจังหวัดรอยเอ็ดคติความ

เชื่อเก่ียวกับการปลงศพดวยเมรุนกหัสดีลิงค เชื่อตามตํานานโบราณในส่ิงเหนือธรรมชาติเขามาเก่ียวของที่วานกหัสดีลิงคจะ

เปนพาหนะนําดวงวิญญาณของผูตายขึ้นสูสรวงสวรรค ฉะน้ันจึงมีพิธีกรรมการปลงศพดวยเมรุนกหัสดีลิงค  

 

8. ขอเสนอแนะ 
 

 ผลการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะความเชื่อการสรางเมรุลอยแบบกะเหรี่ยง การนําผลวิจัยไปศึกษาควรจะศึกษา

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางดานความเชื่อที่สะทอนออกมาในรูปแบบการสรางเมรุระหวางการสรางเมรุลอย

แบบกะเหรี่ยงกับการสรางเมรุลอยแบบชาวมอญ เพื่อที่จะไดเห็นถึงความแตกตางในดานภูมิปญญาและความเชื่อของทั้งสอง

กลุมชาติพันธุน้ี 
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บทคัดยอ 
  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพือ่สํารวจแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

และ 2) เพื่อสรางแผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบดังน้ี 

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 เพื่อบรรยายรายละเอียดเก่ียวกับ 

รูปภาพ ประกอบเน้ือหาเก่ียวกับโบราณวัตถุ และโบราณสถานของสมัยทวารวด ี
 

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 กลไกการขับเคล่ือนสูการพัฒนาเพื่อใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ 

ทั้งน้ีตองอาศัยความรวมมือจากทุกกระทรวงที่เก่ียวของ และภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน เพื่อระดมทรัพยากรและ

รวมบูรณาการขับเคล่ือนใหบังเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558)  

การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม เปนการทองเที่ยวเพื่อชมพิพิธภัณฑสถานและ

โบราณวัตถุสถาน เชน วัด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร ชุมชนโบราณ ศาสนสถาน คูเมือง อนุสาวรีย อนุสรณสถาน 

แหลงโบราณคดี ที่เปดเปนสถานที่ทองเที่ยว โบสถ โดยสถานที่ดังกลาวจะเปนของรัฐหรือเอกชน (ศิริ ฮามสุโพธิ, 2543) และ 

(ปรีชา แดงโรจน, 2544) 

 ตําบลอูทอง มีประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานมาอยางยาวนาน พื้นที่บริเวณน้ีจึงพบพระพุทธรูป และเหรียญทางการคา

ตาง ๆ รวมไปถึงโบราณวัตถุกระจายไปตามชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ ที่สําคัญคือพบโบราณสถานสมัยทวารวดีที่มีความเกาแก การ

ทองเที่ยวของตําบลอูทองในปจจุบันจึงนับไดวาเปนอีกสถานที่หน่ึงที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยว โดยแตละสถานที่ก็มีจุดเดน

ที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว เหมาะสําหรับมาทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจและเปนแหลงเรียนรูศึกษาหาความรู เชิง

ประวัติศาสตรสมัยทวารวดีเปนอยางยิ่ง 

 แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรที่ดี ควรจะมีแผนที่เพื่อการเรียนรูและการเขาไปสํารวจเสนทางสําหรับการทองเที่ยว

และการเรียนรู โดยแผนที่ที่ดีควรอานเขาใจงาย สัญลักษณที่ชัดเจน และมีรายละเอียดที่สามารถบอกขอมูลของแหลงเรียนรู

หรือแหลงทองเที่ยวไดอยางครบถวน จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจสรางแผนที่แหลงเรียนรูเสนทางประวัติศาสตรสมัย

ทวารวดีโดยมุงเนนดานการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวชมและศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุในสถานที่ตาง ๆ เพื่อพัฒนา

ทองถิ่นในตําบลอูทองใหมีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม พรอมทั้งดํารงรักษาประวัติศาสตรชาติไทยใหคง

อยูสืบไป โดยการดําเนินการพัฒนาหรือสงเสริมผานการทองเที่ยวเพื่อสรางความภาคภูมิใจใหแกคนในชุมชน ตลอดจนชุมชน

สามารถนําแผนที่มาใชประโยชนในงานดานการทองเที่ยวหรือการพัฒนาชุมชนได 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อสํารวจแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี
 2.2 เพื่อสรางแผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

     

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชน เปนการทองเที่ยวบนฐานของตนทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถิ่น มีการบริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อใหการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ชาวบานในชุมชน

ตองเขามีสวนรวมเปนผูมีบทบาทหลักในการจัดการ ควบคุมดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว เพื่อประโยชนของชุมชนเอง สําหรับ

ผูที่คิดจะนําแนวทางน้ีไปปฏิบัติจะตองทําความเขาใจ ศึกษารายละเอียด แนวคิด หลักการประสบการณจากการเรียนรูของ

ชุมชนอ่ืน ๆ เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการปฏิบัติ หรือขยายผลการพัฒนาตอไป (ชมพูนุท โมราชาติ, 2551)  

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวในแหลงโบราณคดี ประวัติศาสตร 

งานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวบานในชนบท และสถานที่ตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินไดความรูเก่ียวกับ

สภาพสังคมและวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยวแหลงน้ัน (อุดม เชยกีวงศ ประชิด สกุณะพัฒน และวิมล จิโรจพันธ, 2548) 
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3.3 แนวคิดการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร คือ แหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญและคุณคาทางประวัติศาสตร 

โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคารส่ิงกอสรางที่มีอายุเกาแกหรือเคยมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นประวัติศาสตร เชน 

โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร ชุมชนโบราณ กําแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ วัด ศาสนสถาน และส่ิงกอสรางที่มีคุณคา

ทางศิลปะและสถาปตยกรรม (ฉัตรชนก บุญไชย และรุงเกียรติ แกวเพชร, 2556)  

3.4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) คือ กระบวนการทํางานเก่ียวกับขอมูลในเชิงพื้นที่ดวยระบบคอมพิวเตอร ที่

ใชกําหนดขอมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพื้นที่ เชน ที่อยู บานเลขที่ สัมพันธกับตําแหนงในแผนที่ 

ตําแหนง เสนรุง เสนแวง ขอมูลและแผนที่ใน GIS เปนระบบขอมูลสารสนเทศที่อยูในรูปของตารางขอมูล และฐานขอมูลที่มี

สวนสัมพันธ กับขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซ่ึงรูปแบบและความสัมพันธของขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลายจะสามารถนํามา

วิเคราะหดวย  GIS และทําให ส่ือความหมายในเรื่องการเปล่ียนแปลงที่สัมพันธกับเวลาได ขอมูลเหลาน้ีจะปรากฏบนแผนที่

แสดงผลขอมูล (ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551) 

3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ชนมนิภา  ประกอบธรรม (2558)  ไดทําการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนกรณีศึกษา

อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบวา 1. ความเปนมาของสถานที่ทองเที่ยวเชิงพุทธศาสน กรณีศึกษา 

อําเภอหวยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี สวนใหญวัดมีประวัติมายาวนาน สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยอยุธยา เพราะพบหลักฐาน

ที่ยังหลงเหลืออยูเปนศิลปะของสมัยอยุธยา 2. ผลการศึกษาลักษณะการทองเที่ยวและแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงพุทธ

ศาสน สวนใหญมีแนวทางที่จะพัฒนาหองนํ้าที่รองรับผูสูงอายุและคนพิการ ทั้งน้ีมีแนวทางพัฒนาใหมีการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธใหทั่วถึงมากกวาน้ี เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวที่สนใจการทองเที่ยวเชิงพุทธศาสน ใหเดินทางมายังวัดดังกลาว  

วิเชียร พันธเครือบุตร (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนา กรณีศึกษา: ความเชื่อของ

ประชาชน เก่ียวกับความศักดิ์สิทธ์ิของหลวงพอโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการศึกษา

พบวา แนวทางการพัฒนาสูการทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนา อยางเปนระบบควรมีการพัฒนาในเรื่อง 1) การสรางมัคคุเทศก

ทองถิ่น  หรือยุวมัคคุเทศก 2) การจัดทําแผนผังแสดงจุดสําคัญที่ใหเขาชมได 3) การจัดหองหรืออาคารนิทรรศการถาวร ที่

แสดงประวัติความเปนมาและพัฒนาการ 4) การจัดแสดงโบราณวัตถุ และวัตถุมงคล 5) การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยว นักทองเที่ยวสูงอายุมีกําลังซ้ือสูง 

3.6 กรอบการวิจัย 

การสรางแผนทีแ่หลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีตัวแปรหลัก คือ 

แผนทีแ่หลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ีตัวแปรยอยคือ 1. สํารวจแหลงเรียนรู

ประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2. สรางแผนที่เสนทางแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัย

ทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผานโปรแกรมวิเคราะหขอมูลและสรางแผนที่ ใชวิธีการวิจัยในรูปแบบเชิง

คุณภาพโดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 4 คน  

 

4.วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

4.1 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรศิลปะ 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานโบราณคดี 

1 คน คณะทํางานเก่ียวกับสถานที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร 1 คน และ 3) ผูที่มีสวนเก่ียวของกับการทองเที่ยวในเมือง

โบราณอูทอง 1 คน 

 4.2 พื้นที่ในการศึกษาวิจัย การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดเก็บขอมูลที ่1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง 2) โบราณสถาน

เจดียหมายเลข 11 3) โบราณสถานบานศรีสรรเพชญ 3 4) โบราณสถานเจดียหมายเลข 2 5) วัดเขาศรีสรรเพชญาราม 6) ศาล

เจาพอพญาจักร และ 7) โบราณสถานหมายเลข 3 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 
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4.3 ขอบเขตขอมูลในการศึกษาวิจัย  

4.3.1 สํารวจสถานที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ จํานวน 4 คน และแหลงเรียนรูทั้งหมด 7 แหลง 

4.3.2 สรางแผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตรแบบกริดและสรางแผนที่ผานโปรแกรมวิเคราะหขอมูลและสรางแผนที่ ทั้ง 7 แหลงเรียนรู พรอม

รายละเอียดและรูปภาพประกอบ 

 4.4 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ประกอบดวย 2 ฉบับ ดังนี้  

  4.4.1 แบบสัมภาษณ เพื่อทราบขอมูลของแหลงเรียนรูที่เก่ียวของกับสมัยทวารวดี และขอเสนอแนะการ

จัดทําแผนทีแ่หลงเรียนรูเมืองโบราณอูทอง  

  4.4.2 แบบบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตรและขอมูลทั่วไปเก่ียวกับแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในเมืองโบราณอู

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 

   พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง ตั้งอยูตําบลอูทองในบริเวณคูเมืองโบราณอูทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี เกิดขึ้นจากการขุดคนทางโบราณคดีบริเวณเมืองโบราณอูทอง สถานที่แหงน้ีเปนแหลงรวบรวมองคความรูตาง ๆ ที่

เก่ียวกับวัฒนธรรมทวารวดีเมืองโบราณอูทอง มีหองจัดแสดงถาวรสองหองหลัก คือ หองบรรพชนคนอูทอง กับหองศรีทวารวด ี

  5.1.2 โบราณสถานเจดียหมายเลข 11 

   โบราณสถานเจดียหมายเลข 11 ตั้งอยูตําบลอูทอง เปนโบราณสถานสมัยทวารดี เหลือเพียงฐาน

เจดียหรือสถูป มีลักษณะเจดียเปนทรงหมอนํ้า 5 ยอด ตรงกลางเปนเรือนฐานมีซุมจระนําประดิษฐานพระพุทธรูป พบโบราณ 

วัตถุที่สําคัญที่ขุดคนโดยสํานักศิลปากรที่ 2 คือ เสา ฐาน และธรรมจักรที่สมบูรณที่สุด ปจจุบันไดจัดแสดงอยูใพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติอูทอง หองศรีทวารวด ี

  5.1.3 โบราณสถานบานศรีสรรเพชญ 3 

   โบราณสถานบานศรีสรรเพชญ 3 อยูในตําบลอูทอง นอกเขตคูเมืองโบราณอูทอง เปนโบราณ 

สถานสมัยทวารดี ที่ มีลักษณะเปนโบราณสถานสองชั้น มีดานบนและดานลาง สันนิษฐานวาดานบนใชในการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา สวนดานลางใชปฏิบัติกรรมฐานน่ังสมาธิ สรางในลักษณะของวิหารที่สรางจําลองถ้ําในประเทศอินเดีย  

พบโบราณวัตถุที่เก่ียวเน่ืองกับศาสนาพุทธ เชน ปูนปนพระพุทธรูป จึงอนุมานไดวาเปนสถานที่ที่เก่ียวเน่ืองในศาสนาพุทธอีก

ประการ เปนตน 
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  5.1.4 โบราณสถานเจดียหมายเลข 2 

   โบราณสถานเจดียหมายเลข 2 เปนโบราณสถานสมัยทวารดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 

ลักษณะเปนเจดียมีลักษณะเปนเจดียสมัยทวารวดีกออิฐสอปูนทรงหมอนํ้า 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 

สันนิษฐานวาเทวรูปน้ีคือพระนารายณเน่ืองจากถืออาวุธ ที่มีลักษณะเปนจักรซ่ึงเปนอาวุธของพระนารายณ เหตุน้ีชาวบานจึง

เรียกวาเจาพอพญาจักรดวย จึงสันนิษฐานไดวาเปนเทวรูปพระนารายณสมัยเกา แสดงถึงความเปนกษัตริยและร่ํารวย 

  5.1.7 โบราณสถานหมายเลข 3 

   โบราณสถานหมายเลข 3 เปนโบราณสถานสมัยทวารดี ลักษณะเปนเจดีย กออิฐสอปูน ทรงหมอ

นํ้า สวนฐานในแตละดานกอเปนกะเปาะยื่น (ยกเก็จ) สรางเพื่ออุทิศใหแกศาสนาโดยชาวอูทอง พบโบราณวัตถุชิ้นสําคัญ คือ 

พระพุทธรูปปางเทศนา และอิฐรูปคนเหอะ ปจจุบันเก็บรักษาอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง หองบรรพชนคนอูทอง 

  5.1.8 ความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธระหวางกันของแหลงเรียนรู 

   ความสัมพันธและเชื่อมโยงกันทั้ง 7 แหลง มีความเก่ียวเน่ืองกันกับศาสนาสัมพันธกันในเรื่องของ

ระยะเวลาอยูในสมัยทวารดีเชนเดียวกัน ลวนเกิดและสรางโดยชุมชนเมืองโบราณอูทองในขณะน้ัน โบราณสถานหมายเลข  

ตาง ๆ สรางจากอิฐทวารดี ชนิดเดียวกัน จึงอนุมานไดวาเปนสมัยเดียวกัน พบพระพุทธรูปรูปแบบคลายคลึงกัน มีลักษณะการ

ใชงานในกลุมโบราณสถานหมายเลขตาง ๆ คือ ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือถวายเปนพุทธบูชา ในพุทธนิกายเถรวาท 

สวนศาลเจาพอพญาจักรมีลักษณะเปนเทวรปูของศาสนาพราหมณฮินดู แสดงถึงในเมืองโบราณอูทองเองจะนับถือศาสนาพุทธ

แลวยังไดรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณฮินดูดวย ซ่ึงสามารถสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรของชุมชนไดเปนอยางดี

ยิ่ง เพื่อสะทอนถึงประวัติศาสตรเมืองโบราณอูทอง ซ่ึงเปนรากฐานและจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรชาติไทย 

 

 5.2 การสรางแผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผาน

โปรแกรมวิเคราะหขอมูลและสรางแผนที่ 

  5.2.1 พิกัดทางภูมิศาสตรของสถานที่ 

ตารางที่ 1 พิกัดทางภูมิศาสตรของสถานที ่

ขอ สถานที ่ 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 ข้ันตอนการทําแผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง  

5.2.2.1 การวางแผนการจัดทําแผนที่แหลงเรียนรู  

5.2.2.2 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อสํารวจสถานทีใ่นประเด็นตาง ๆ   

5.2.2.3 การบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตรแบบกริดโดยใชแอพพลิเคชั่นจับพิกัดบนพื้นผิวโลก  

5.2.2.4 การเขียนแผนที่ในโปรแกรมแผนที่ออนไลน นํามาลงโปรแกรมวิเคราะหขอมูลและสราง

แผนที่ พรอมออกแบบใหเอ้ือตอการใชและนําออกแผนที่ 

   
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงถนนและสถานที่ทองเที่ยวทั้ง 7 สถานที่ ในเขตเมืองโบราณอูทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนทีแ่หลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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6. สรุปผลการวจิัย 
 

 6.1  ผลจากการสํารวจแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี

แหลงเรียนรูทั้งหมด 7 แหลง และความเชื่อมโยงกันระหวางโบราณสถานสถานและโบราณวัตถุ คือ มีอายุและสรางขึ้นในสมัย

ทวารวดีเหมือนกันมีความเก่ียวเน่ืองกับศาสนา พรอมทั้งมีศิลปะและอารยธรรมเดียวกัน เปนแหลงรวบรวมองคความรูตาง ๆ 

ศิลปวัตถุ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ  

 6.2 ผลการสรางแผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดใช

โปรแกรมวิเคราะหขอมูลและสรางแผนที่ และ โปรแกรมแผนที่ออนไลน เพื่อสรางแผนที่แหลงเรียนรูที่สมบูรณและแมนยํา 

ผูวิจัยไดสรางเสนทางแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรในการเดินทางจากจุดที่หน่ึง คือ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จุดที่ 2 

คือ โบราณสถานเจดียหมายเลข 2  จุดที่ 3 คือ ศาลเจาพอพญาจักร จุดที่ 4 คือวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม จุดที่ 5 คือ      

โบราณสถานเจดียหมายเลข 11 จุดที่ 6 คือ โบราณสถานบานศรีสรรเพชญ 3 และจุดที่ 7 คือโบราณสถานหมายเลข 3 รวม

ระยะทาง 10.17 กิโลเมตร และจัดทํารหัสคิวอารโคด (QR Code) บอกประวัติ รายละเอียดของสถานที่ รูปภาพประกอบ

สถานที่และโบราณวัตถุที่สําคัญที่พบบริเวณโบราณสถานตาง ๆ  เพื่อเอ้ือตอการทองเที่ยวที่สมบูรณยิ่งขึ้น 

 

7. อภิปรายผล 
 

 7.1 การสํารวจแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มี 3 กระบวนการ 

คือ 1. สัมภาษณเพื่อสํารวจสถานที่ที่เ ก่ียวของประวัติศาสตรสมัยทวารวดีในเขตเมืองโบราณอูทอง 2. สัมภษณและบันทึก

ประวัติหรือรายละเอียดของสถานที่ 3.บันทึกพิกัดของสถานที่ทองเที่ยวและการจัดทําแผนที่ ในภาพรวมเม่ือพิจารณาแลว

พบวา การสํารวจสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบสถานที่ที่เก่ียวของ

ทั้งหมด 7 สถานที่ โดยการสัมภาษณเพื่อสํารวจสถานที่และประวัติโดยยอ และดําเนินการเก็บพิกัดทางภูมิศาสตร ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนมนิภา  ประกอบธรรม (2558)  เรื่องการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนกรณีศึกษา

อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในประเด็นกระบวนการศึกษา มีขั้นตอนแรก คือ การศึกษาความเปนมาของสถานที่

ทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนโดยการสัมภาษณผูที่เก่ียวของกับสถานที่น้ัน ๆ เชน เจาอาวาสวัด และหนวยงานที่เก่ียวของกับการ

ทองเที่ยวกอนการสรางเสนทางการทองเที่ยวเชิงพุทธศาสน ผูวิจัยจึงนําแนวทางของการศึกษาน้ีมาปรับใช แตมีขอแตกตางกัน

ในประเด็นของการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและการทองเที่ยวเชิงพุทธศาสน จํานวนสถานที่และระยะทางการทองเที่ยวมี

ความแตกตางกัน 
7.2 การสรางแผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีขั้นตอนคือ

นําขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ และการบันทึกขอมูลมาสรางเปนเสนทางการทองเที่ยวผานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร

โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลและสรางแผนที่ ที่สามารถเชื่อมโยงเสนทางแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วิเชียร พันธเครือบุตร (2553) เรื่อง การทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนา กรณีศึกษา: ความเชื่อของประชาชน เก่ียวกับ

ความศักดิ์สิทธ์ิของหลวงพอโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในประเด็นการศึกษาภาคสนามการ

เก็บขอมูลดวยการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก ซ่ึงงานวิจัยน้ี

พบวาควรมีการสรางมัคคุเทศกทองถิ่น การจัดทําแผนผังแสดงจุดสําคัญที่ใหเขาชมได การจัดแสดงโบราณวัตถุ และวัตถุมงคล 

สําหรับในกระบวนการวิจัยมีความแตกตางกับ วิเชียร พันธเครือบุตร โดยผูวิจัยใชกระบวนการและวิธีการวิจัยของระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อนํามาจัดทําแผนที่ และนําประวัติรายละเอียดของสถานที่ตาง ๆ พรอมรูปภาพประกอบของแต

ละสถานที่จัดทําฐานขอมูลในลักษณะของคิวอารโคดลงบนแผนที่ เพื่อเปนสัญลักษณที่ชัดเจนและเอ้ือตอการศึกษาระหวางการ

ทองเที่ยว 
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8. ขอเสนอแนะ 
  

 การนําผลการวิจัยไปศึกษาควรจะศึกษาในเรื่องการสรางแผนทีแ่หลงเรียนรูทางประวัติศาสตรในเมืองโบราณอูทองที่

เชื่อมโยงกับจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาแผนที่แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรของอาณาจักรทวารวดี 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและสํารวจคําคน (Keyword) ของเน้ือหาบทความที่เก่ียวกับ Internet of Things 

บนทวิตเตอร เพื่อนํามาวิเคราะหและอภิปรายผลดวยคาทางสถิติเชิงพรรณา ที่สามารถนําความรูที่ไดหรือสถิติตาง ๆ มาสกัด

เปนองคความรูหรือใชในการอางอิงการวิจัยสําหรับการนําเทคโนโลยีไปพัฒนาตอไป กลุมผูใชงานและผูเชี่ยวชาญในงานวิจัยน้ี 

คือ นักออกแบบและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิเคราะหระบบ  

ผลการวิจัยพบวา บทความสวนมากที่กลาวเก่ียวกับ Internet of Things จะเปนการใชแฮชแทก #IoT มากที่สุด

และบทความที่อยูบนทวิตเตอรเปนบทความดาน Smart Home มากที่สุด โดยดูจากสถิติการกลาวถึงตัวบทความจากแท็ก 

แฮชแท็ก คําคน หรือคําที่เก่ียวของ โดยจะสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 หรือไทยแลนด 4.0 

ในดานของ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (ดาน Smart Home) ซ่ึงกลาวไววาใชเทคโนโลยีน้ีเพื่อสงผลใหประเทศไทย

เปนผูนําดานเกษตรกรรม สุขภาพ และการทองเที่ยว และยังจัดอยูในสวนชวยเปนแรงขับเคล่ือนประเทศดานการพัฒนาส่ือ

ดิจิทัล และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในสวนของการพัฒนาภายใน

ดานวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อทําใหประเทศไทยพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้น 

 

คําสําคัญ: บทความ  อินเทอรเน็ตเพื่อสรรพส่ิง  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 ซ่ึงทําใหชีวิตประจําวันน้ันมีความสะดวกสบาย มากยิ่งขึ้น เชน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร 

เครื่องปรับอากาศ และเครื่อขายไรสาย รวมไปถึงอัตราการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวันที่เพิ่มมากขึ้นตามการใช

เทคโนโลยี ซ่ึงเทรนดปจจุบันที่กําลังมาแรงน้ีคือ Internet of things ซ่ึงเปนส่ิงที่ทั่วโลกกําลังจับตามองอยู  

 Internet of Things น้ันถูกคิดขึ้นโดย Kevin Ashton ในป 1999 ซ่ึงเขาเริ่มตนโครงการ  Auto-ID Center ที่

สถาบันเทคโนโลยีเมสซาซูเซตส หรือ MIT จากเทคโนโลยี RFID ที่จะทําใหเปนมาตรฐานระดับโลกสําหรับ RFID Sensors ตาง ๆ 

ที่จะเชื่อมตอกันได ตอมาในยุคหลังป 2000 โลกมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสออกมาเปนจํานวนมากและมีการใชคําวา Smart ซ่ึง

ในที่น้ีคือ smart device, smart grid, smart home, smart network, smart intelligent transportation ตาง ๆ เหลาน้ี

ลวนมีโครงสรางพื้นฐานที่สามารถเชื่อมตอกับโลกอินเทอรเน็ตได ซ่ึงการเชื่อมตอเหลาน้ันเอง กลายเปนแนวคิดที่วาอุปกรณ

เหลาน้ันก็ยอมสามารถส่ือสารกันไดดวยเชนกันโดยอาศัยตัว Sensor ในการส่ือสารถึงกัน น่ันแปลวานอกจาก Smart devices 

ตาง ๆ จะเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดแลว ยังสามารถเชื่อมตอไปยังอุปกรณตัวอ่ืนไดดวยโดย Kevin นิยามไววา “internet-

like” หรือพูดงาย ๆ ก็คืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสสามารถส่ือสารพูดคุยกันเองได ซ่ึงศัพทคําวา “Things” ก็แทนอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสที่กลาวมากอนหนาน้ี (Veedvil, 2015) 

 ในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศปจจุบัน ไดมีการนํา Internet of Things ในดานตาง ๆ และมีการจัดอันดับส่ิงที่นํา 

IoT ไปใชในดานตาง ๆ เชน อันดับหน่ึง ดาน Wearables, ดาน Smart City, ดาน Smart Home, ดาน Industrial 

internet, ดาน Smart grid ฯลฯ (MCUTHAILAND, 2016) ซ่ึงหน่ึงในน้ันคือดาน Smart Home  คือการนํา IoT มาใช

ควบคุมอุปกรณตาง ๆภายในหรือนอกบานไดเพื่อใหเกิดความสะดวกสบาย และความปลอดภัย เชน ประตูอัตโนมัติ ที่มี

เซนเซอรจับความเคล่ือนไหว การเปดปดไฟอัตโนมัติ เปนตน ทําใหเห็นวา IoT น้ันเริ่มเขามาใกลตัวเราเปนอยางมาก อุปกรณ

ตาง ๆเริ่มมีการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตมากขึ้น และในประเทศไทยเองทางรัฐบาลไดประกาศวิสัยทัศนของประเทศไทย พ.ศ. 

2558-2563 ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน โดยไดกําหนดเปาหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจาก

ประเทศรายไดปานกลาง ซ่ึงเนคเทคมองวาเศรษฐกิจนวัตกรรม (innovation economy) จะเปนกลไกสําคัญของประเทศที่

เปนพื้นฐานใหกลไกอ่ืนในทุกภาคสวนสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวได ประเทศไทยตองพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก

ภายในประเทศใหมากขึ้น และพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากตางประเทศอยางชาญฉลาด โดยการสรางกลไกการ

สนับสนุนและจูงใจใหภาคเอกชนไทยเปนผูนําในการพัฒนางานวิจัย…การนําวิทยาศาสตร..เทคโนโลยีและนวัตกรรม….มาเพิ่ม

ขีดความสามารถในการสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑ ดวยการนําเทคโนโลยีดานอิเล็กทรอนิกสผสานพลังเขากับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร เปนทางเชื่อมตอใหกับระบบเศรษฐกิจและสังคมในยุคหนา ผานนวัตกรรมดิจิทัล (digital innovation) สําหรับ

รองรับอุตสาหกรรมเชิงอนาคตตอไป ซ่ึงการเปดตัว NETPIE แพลตฟอรม IoT เพื่อนักพัฒนาและอุตสาหกรรมไทยในวันที่ 16 

กันยายน 2558 น้ี เนคเทคมีกลุมเปาหมายในระยะแรกคือนักพัฒนา เมคเกอร หรือผูประกอบการ SME ใหเขามารวมใช 

NETPIE แพลตฟอรม IoT ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนําไปสูการเกิดธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑใหม ๆ สวนเปาหมายใน

ระยะยาวคือนักพัฒนาและผูประกอบการกลุมน้ีจะเปนแรงขับเคล่ือนใหเกิดการนํา IoT ไปประยุกตใชและสรางมูลคาเพิ่มใน

ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งน้ีเนคเทคตั้งเปาที่จะสงเสริมใหเกิดอุปกรณ IoT ที่พัฒนาโดยคนไทยอยางนอย 1 ลานอุปกรณ

ภายใน 3 ป เพื่อวางรากฐานที่แข็งแกรงใหกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของตอไปในอนาคต เพราะ IoT คือปจจุบัน

และอนาคตของโลก และทุกคนซ่ึงหมายรวมถึงบริษัทเทคโนโลยียักษใหญทั้งหลายกําลังแขงขันกันเพื่อชวงชิงความไดเปรียบใน

เชิงธุรกิจในดาน IoT NETPIE ซ่ึงเปนผลงานวิจัยและพัฒนาของเนคเทค จะเปนเครื่องมือหน่ึงในการสงเสริมใหธุรกิจ/

อุตสาหกรรมที่เก่ียวของของไทย เจริญเติบโตรองรับ Innovation Economy สามารถแขงขันไดในตลาดโลกได (เศรษฐพงค 

มะลิสุวรรณ, 2015) 
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 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการวิเคราะเน้ือหาบทความเก่ียวกับ 

Internet of Things บน Twitter เพื่อเปนขอมูลแกผูวิจัยในการนํามาวิเคราะหเพื่อใหเห็นถึงแนวโนมของ Internet of 

Things ในอนาคตวาเปนเชนไร และมีเน้ือหาเก่ียวกับดานใดของ Internet of Things เพื่อที่จะสามารถนําไปวิจัยตอในอนาคตได 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย 
 

  2.1 เพื่อศึกษาและสํารวจคําคนของเน้ือหาบทความเก่ียวกับ 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 และอ่ืน ๆ เขาไวดวยกัน โดยเครื่องมือตาง ๆ จะสามารถเชื่อมโยงและส่ือสารกันไดโดยผานระบบ

อินเทอรเน็ต ในอนาคต ผูบริโภคทั่วไปจะเริ่มคุนเคยกับเทคโนโลยีที่ทําใหพวกเขา สามารถควบคุมส่ิงของตาง ๆ ทั้งจากในบาน 

และสํานักงานหรือจากที่ไหนก็ได เชน การควบคุมอุณหภูมิภายในบาน การเปดปดไฟ ไปจนถึงการส่ังใหเครื่องทํากาแฟ เริ่มตม

กาแฟ แตอยางไรก็ตาม ยังมีเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่จําเปนจะตองถูกพัฒนากอนที่ IoT จะเปนความจริงขึ้นมา เชน ระบบตรวจจับ

ตาง ๆ (Sensors) รูปแบบการ เชื่อมตอระหวางอุปกรณ และระบบที่ฝงตัวอยูในคอมพิวเตอร แตขณะน้ี บริษัทใหญ ๆ อยาง 

Microsoft และ Cisco ก็หันมาใหความสนใจกับเทคโนโลยีน้ี 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

ประโยคส้ัน ๆ ที่สงน้ันเปนการบอกวาคุณทําอะไรอยูในตอนน้ัน เพื่อเปนบันทึกในชวงเวลาน้ันวาทําอะไรอยู ลงไปในเว็บไซต

ของ ทวิตเตอร และจะสะดวกกวาการเขียนบล็อก ทวิตเตอรจึงเขามาทดแทน ปจจุบันไดเปล่ียนลักษณะจากกําลังทําอะไรอยู

กลายเปนรูสึกอยางไร เพราะการทวิตแตละคําน้ัน จะปรากฏทั่วโลกแบบทันที มีประโยชนมากในเรื่องการจราจร แผนดินไหว 

หรือขาวดวนในเรื่องตาง ๆ  แตส่ิงหน่ึงที่มาชวยให ทวิตเตอร มีประโยชนมากขึ้น ก็คือ สามารถติดตาม (Follow) คนอ่ืน ๆ ที่

เขียนขอความลงไปในทวิตเตอรของคน ๆ น้ันได ทวิตเตอรเปนบริการเครือขายสังคมออนไลน โดยผูใชสามารถสงขอความยาว

ไมเกิน 140 ตัวอักษร วา กําลังทําอะไรอยูหรือการทวีต (tweet – เสียงนกรอง) ขอความอัปเดตที่สงเขาไปยังทวิตเตอรจะ

แสดงอยูบนเว็บเพจของผูใชบนเว็บไซต และผูใชคนอ่ืนสามารถเลือกรับขอความเหลาน้ีทางเว็บไซตทวิตเตอร, อีเมล, เอสเอ็ม

เอส, เมสเซนเจอร (IM), RSS, หรือผานโปรแกรมเฉพาะอยาง ทวิตเตอร ific Twhirl echofon seesmic สามารถเชื่อมตอเปน

เครือขาย และแลกเปล่ียนขอมูลไดอยางรวดเร็ว แบบ Real Time 

 3.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  3.2.1  ประภาพร กุลล้ิมรัตนชัย (2559) เรื่อง Internet of Things: แนวโนมเทคโนโลยีปจจุบันกับการใชงาน

ในอนาคต  กลาวถึงสาระสําคัญของ Internet of Thingsหรือ IoT ซ่ึงเปนรูปแบบใหมของการส่ือสารระหวางคนกับอุปกรณ

และระหวางอุปกรณกับอุปกรณการเชื่อมตอส่ิงตาง ๆ เขาดวยกันโดยผานอินเทอรเน็ตแนวคิดหลักของ IoT เกิดจากการเขามา
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มีบทบาทสูงของการใชอุปกรณอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน บทความน้ีมีจุดประสงคเพื่อใหความรูพื้นฐานของ 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 ในบทความวิชาการน้ีไดอธิบายนิยาม ของ 

IoT ซ่ึงถูกนิยามโดย IEEE และกลาวถึงงานวิจัยตาง ๆ ในมุมมองที่เก่ียวของกับการประยุกตการใชงาน IoT เพื่อการเฝาระวัง

และเตือนภัยตอสุขภาพของมนุษย สุดทายบทความนําเสนอแนวทางของการนําหลักการการ ประมวลขอมูลขนาดใหญ (Big 

Data) โดยการใชโปรแกรมเพื่อวิเคราะหขอมูลหรือสารสนเทศที่ถูก จัดเก็บไวบนระบบ Cloud ซ่ึงจะเปนประโยชนกับการเฝา

ระวังและการเตือนภัยตอสุขภาพของมนุษยแบบ Cloud Computing ในอนาคต   

   

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 วิธีการวิจัยโดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) และทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบเก่ียวกับบทความ 

Internet of Things บนส่ือสังคมออนไลนทวิตเตอร  เพื่อวิเคราะหงานวิจัยที่ผานมาและขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับคําคน Internet 

of Things  โดยจุดมุงหมายในการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบคือการหาชองวางในความรูที่มีอยูในขอบเขตและเพื่อ

ตอบคําถามการวิจัย โดยแบงการวิจัยออกเปนวิธีตาง ๆ ดังน้ี 

  1)  การเก็บและวิเคราะหขอมูล 

 เก็บขอมูลจากคําคน  )keyword  (ในทวิตเตอร  แบบ Real Time เน่ืองจากมีคําคนมากกวาหน่ึงคํา ผูวิจัยจึง

จําเปนตองเก็บขอมูลทีละคําคน เพื่อใหไดผลวาแตละคําคน มีบทความที่กลาวถึงตัว IoT For Life มากนอยเพียงใด จึงทําการ

เปรียบเทียบโดยแบงออกเปนหน่ึงวัน หน่ึงสัปดาห และหน่ึงเดือน เพื่อหาคําคนที่ตอบโจทยตัวผูวิจัยมากที่สุด และเพื่อปองกัน

ไมใหพบแตคําคนที่มีแตขอมูลที่ใชไมไดหรือขอมูลขยะซ่ึงเปนขอมูลที่ไรประโยชนกับการวิจัยครั้งน้ี  

 2)  เครื่องมือที่ใช   

           ผูวิจัยใชส่ือสังคมออนไลนทวิตเตอร เปนแหลงสํารวจบทความเก่ียวกับ Internet of Things โดยการสืบคนขอมูล

ดวย สัญลักษณ # หรือที่เรียกกันทั่วไปวา แฮชแทค เพื่อดึงขอมูลจากบทความที่ใชในการวิเคราะหในชวงระหวาง เดือนส่ิงหา

คมถึงตุลาคม 2560 ผานทาง  https://tweetreach.com/reports/19244605 เพื่อไวสําหรับการเช็คการรีทวิตหรือการ

กลาวถึงคําคนน้ัน ๆ โดยบทความที่ใชในการวิเคราะห ซ่ึงจะวิเคราะหออกมาเปนจํานวนขอมูลและเน้ือหา และใชระบบ

คลังขอมูลภาษา (Corpus) ในการเก็บคําเฉพาะที่จะบงบอกถึงการกลาวถึง Internet of Things ในประเภทตาง ๆ เพื่อ

จําแนกขอความในเน้ือหาของบทความในทวิตเตอรวาบทความน้ัน ๆบงบอกถึง Internet of Things ประเภทใด และทําการ

วิเคราะหและแสดงผลดวยคาทางสถิต ิ

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 863 

ตารางที่ 1 รายละเอียดแสดง Keyword ที่เก่ียวกับ Internet of Things โดยจัดลําดับตาม จํานวนบัญชีผูใชทวิตเตอร 

(Account) ที่ทําการคนหา Keyword ในชวงเวลาเดียวกัน 

คําที ่ คําคน (keyword) จํานวนผูใชคําคน รอยละของผูใชคําคน 

1 Internet of Things 441,052 17.30% 

2 #IoT 416,135 16.32% 

3 IoT 377,343 14.80% 

4 #InternetOfEverythings 340,876 13.37% 

5 Internet of everythings 277,574 10.88% 

6 Internet of thing 234,580 9.20% 

7 #IoE 180,843 7.09% 

8 InternetofThings 125,322 4.91% 

9 #InternetOfThing 110,801 4.34% 

10 Internet of Things for life 45,599 1.79% 

 

 จากตารางที่ 1 รายละเอียดจากตาราง ซ่ึงไดผลสรุปวาคําคนที่มีการกลาวถึงมากที่สุดโดยจัดตามลําดับจากจํานวน

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) 

 

ตารางที ่2 รายละเอียดแสดงคําคน (Keyword) ที่เก่ียวกับ Internet of Things โดยจัดลําดับตาม จํานวน การทวิตที่กลาวถึง

คําคนน้ัน ๆ ในชวงเวลาเดียวกัน 

คําที ่ Keyword 
จํานวนการทวิตที่กลาวถึง 

Keyword นี้ 
รอยละของผูใชคําคน 

1 #IoT 726,989 21.10% 

2 IoT 625,564 18.16% 

3 Internet of Things 544,254 15.80% 

4 #InternetOfEverythings 424,024 12.31% 

5 Internet of everythings 321,853 9.34% 

6 Internet of thing 270,987 7.86% 

7 #IoE 207,734 6.03% 

8 InternetofThings 144,030 4.18% 

9 #InternetOfThing 127,361 3.70% 

10 Internet of Things for life 52,835 1.53% 

 

 จากตารางที่ 2 รายละเอียดแสดงคําคนที่เก่ียวกับ Internet of Things โดยจัดลําดับตามจํานวนการทวิต การ

กลาวถึงคําคนน้ัน ๆในชวงเวลาเดียวกัน จากตารางคําคนที่มีการทวิตกลาวถึงมากที่สุดคือ #IoT จํานวน 726,989 ทวิต ( คิด

เปนรอยละ 21.10) โดยคําคนที่มีการทวิตกลาวถึงเปนลําดับตอมาคือ 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 
จํานวนเปอรเซ็นต

ทั้งหมด 

( 100% ) 

จํานวนบทความ/

เดือน 

จํานวนเปอรเซ็นต

ทั้งหมด 

( 100% ) 

#IoT 

Smart Home 16 22.86% 81 27.27% 

Smart City 14 20.00% 71 23.91% 

Wearables 11 15.71% 57 19.19% 

Industrial Internet 10 14.29% 49 16.50% 

Smart Grid 9 12.86% 17 5.72% 

Connected Car 5 7.14% 11 3.70% 

Connected Health 4 5.71% 7 2.36% 

Smart Faming 1 1.43% 4 1.35% 

 

 จากตารางที่ 3 รายละเอียดแสดงบทความในประเภทตาง ๆในคําคน (Keyword) ที่ตองการนํามาศึกษา โดยแบง

ตามประเภท และระยะเวลาที่ตางกัน  

 โดยแสดงใหเห็นวา ประเภทของบทความที่มีการกลาวถึงมากที่สุดในแฮชแท็ก #IoT คือ บทความแบบ Smart 

Home โดยจํานวนบทความ/วัน คือ 16 บทความ (คิดเปนรอยละ 22.86 ) และจํานวนบทความ/เดือน คือ 81 บทความ (คิด

เปนรอยละ 27.27) โดยสถิติขางตนสามารถใชอางอิงไดวา ในอนาคตมีเทรนดในการกลาวถึงเก่ียวกับ IoT ดาน Smart Home 

มากที่สุด 

 

5. สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
 

 จากปจจุบันมีการเขาถึงตัวขอมูลผานส่ือสังคมออนไลนมากขึ้น ไมวาจะเปน เฟซบุค (Facebook) หรือ ทวิตเตอร 

(Twitter) ทําใหมีการผลิตบทความออกมาโดยผานส่ือสังคมออนไลน ซ่ึงอาจจะผานตัวคําคนที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว หรือ

เปนคํางาย ๆที่ใชในการคน ซ่ึงทวิตเตอร (Twitter) ไดมีการนําแฮชแท็ก (Hashtag) เขามาใชเพื่อตองการส่ือใหเห็นวาการทวิต

หน่ึงครึ่งตองการส่ือถึงเรื่องใด  

 การใชแฮชแท็ก (Hashtag) ในทวิตเตอร (Twitter) เปนการจํากัดความใหการทวิต เปนไปในดานใดดานหน่ึง เพื่อให

บุคคลอ่ืน สามารถเขาถึงหรือเขาใจส่ิงที่ตัวผูใชติดแฮชแท็กขึ้นมา การใชแฮชแท็กจําเปนตองใชคําที่กระชับ รวดเร็วในการพิมพ 

เขาใจงาย และตองส่ือถึงส่ิง ๆ น้ันอยางถูกตองและแมนยํา เพื่อไมใหกลุมเปาหมายคลาดเคล่ือน เพราะฉะน้ัน การติดแฮชแท็ก

ในทวิตเตอร ถือเปนส่ิงสําคัญลําดับแรก ๆ สําหรับบุคคลที่ตองการจะใชทวิตเตอร การใชแฮชแท็กเพื่อกลาวถึง IoT ในทวิต

เตอรน้ัน ถือวามีการพูดถึงหรือกลาวถึงมากขึ้นไปเปนลําดับ มีการติดแฮชแท็กเก่ียวกับ IoT มากขึ้น และมีแท็ก (Tag) อ่ืน ๆ ที่

เขียนตางกันแตมีความหมายหรือใหความหมายเดียวกันกับ IoT หรือคําที่เก่ียวของ เชน iot IOT ioT เปนตน ซ่ึงการใชแฮช

แท็กหรือการติดแฮชแท็กน้ันขึ้นอยูกับตัวผูใช วาระบุตัวอักษรตรงกับส่ิงที่บุคคลอ่ืนเคยตั้งไวหรือไม ซ่ึงส่ิงน้ีถือเปนจุดเสียของ

แฮชแท็กของทวิตเตอร เน่ืองจากถาไมตรงกับที่เคยมี ระบบจะทําการเปล่ียนเปนแฮชแท็กแบบใหม หรือแบบที่ไมตรงกับส่ิงที่

ติดแฮชแท็กไวน้ันเอง 

 และในอนาคตอันใกลน้ี เทคโนโลยีที่กําลังมาแรงน้ันก็คือเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพื่อสรรพส่ิง (Internet of Thing) 

เน่ืองจากส่ิงของรอบ ๆ ตัว เริ่มมีการพัฒนามากขึ้น การนําอินเทอรเน็ตเขาไปใชรวมกับอุปกรณเหลาน้ียอมเปนไปได ไมวาจะ
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เปน ตูเย็น โทรทัศน เครื่องปรับอากาศ  รถยนต  การแพทย หรือแมกระทั้งการทําไรสวน ก็มีการนํา IoT เขาไปใชมากขึ้นใน

การใสไปในบทความที่เก่ียวของ  

 ผูวิจัยไดศึกษาและสํารวจบทความที่ปรากฏในทวิตเตอร เก่ียวกับ Internet of Things ใหผลสรุปวา บทความสวน

ใหญมักจะเปนการติดแฮชแท็ก IoT มากที่สุด และในตัวบทความมีการกลาวถึง IoT ทางดานของ Smart Home มากที่สุด 

(อางอิงจากสถิติการเก็บขอมูล) ทําใหทางผูวิจัยไดมองเห็นถึงเทรนดในอนาคตวาจะมี IoT ที่เก่ียวของกับดาน Smart Home 

มากยิ่งขึ้น  

 Internet of Things  ก็ยังถือวาเปนเรื่องใหมสําหรับสังคมไทยและสังคมโลก แตเริ่มเขามามีบทบาทกับมนุษยมาก

ขึ้น โดยดูไดจากส่ิงตาง ๆ ของเครื่องใชหรือส่ิงของที่อยูรอบตัวเรา เริ่มที่จะพัฒนานํามาใชรวมกับเทคโนโลยี IoT กันมากขึ้น 

และในปจจุบันรัฐบาลไทย ไดเริ่มที่จะใหความสําคัญโดยการนําไปใสในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 หรือ

แผนThailand 4.0 ซ่ึงอยูในสวนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ(ดาน Smart Home) ซ่ึงกลาวไววาใชเทคโนโลยีน้ี

เพื่อสงผลใหประเทศไทยเปนผูนําดานเกษตรกรรม สุขภาพ และการทองเที่ยว และยังจัดอยูในสวนชวยเปนแรงขับเคล่ือน

ประเทศดานการพัฒนาส่ือดิจิทัล  Internet of Things ยังสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) วาดวยเรื่องของการพัฒนาชีวิตมนุษยแบบกาวกระโดด (Disruptive Technology) ซ่ึงจะเปนแนวโนม

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดังกลาวสงผลกระทบตอประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมเปนสําคัญ โดยที่หนวยงาน

ภาครัฐมองวาเทคโนโลยีทางดานของInternet of Things จะเปนหัวใจหลักในการวางกลยุทธ ในอนาคต ไมวาจะเปนการ

ประยุกตใชกับประเด็นทางดานส่ิงแวดลอม, การตรวจสอบโครงสรางของสาธารณูปโภคพื้นฐานตาง ๆ การโตตอบเหตุฉุกเฉิน 

การติดตาม Supply Chain การจัดการสินทรัพย การจัดการการบิน หรือความปลอดภัยในการสัญจรก็ตาม ทั้งน้ีรัฐบาลตอง

เริ่มประเมินแผนการในอนาคต, ประเมินจํานวนของ Sensor ตาง ๆ ที่ตองใช และปรับปรุงเครือขายทั่วประเทศใหรองรับกับ

ความตองการได (Gartner,2015) 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการสืบคน และการใชสารสนเทศของนักเรียนแรงงานตางดาวใน

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทําการศึกษารวบรวมเก็บขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม

และการสัมภาษณเชิงลึก เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุมประชากรในการวิจัยคือ บุคคลที่เปนแรงงานตางดาว

ที่เขารับการศึกษาที่โรงเรียนสัมมาชีวศิลปในวันอาทิตย ซ่ึงการจัดการเรียนสอนเปนของสถาบัน DEAR Burma (เดียร เบอมา) 

(เม่ียน เว, 2559) การคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) จํานวน 222 คน 

และการสุมตัวอยางในการเก็บขอมูลดวยวิธีการเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการคนหาและการสืบคนขาวสาร หรือที่ตองการทราบขอมูล จากแหลง

สารสนเทศประเภทเว็บไซตคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต (Search engine) มากที่สุด โดยมีความถี่ในการใชทุกวันตอสัปดาห

และใชงานเปนเวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปตอวัน โดยสวนใหญจะสืบคนขอมูลเพื่อใชในการเรียนและการทํางาน และเว็บไซตคนหา

ขอมูลบนอินเทอรเน็ต (Search engine) ที่กลุมตัวอยางรูจักและนิยมใชมากที่สุดคือ เว็บไซตกูเก้ิล (Google Search)             

โดยพฤติกรรมการแสวงหาและการใชแหลงสารสนเทศดังกลาวน้ัน กลุมตัวอยางมักใชวิธีการสืบคนโดยการพิมพคําคนลงไป  

ซ่ึงสวนใหญจะไมทราบวามีวิธีการหรือเทคนิคการสืบคนและคัดกรองสารสนเทศที่ถูกตองและตรงตอความตองการ 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  
 

  จากสภาวะปจจุบันเม่ือมีการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหมีการหล่ังไหลเขามาของแรงงานตางดาวใน

สัดสวนที่สูงขึ้น เชน กรรมกรแบกหาม แมบาน พนักงานรักษาความปลอดภัย คนทําความสะอาด เปนตน การเขามาของคน

ตางดาวน้ัน สวนมากเปนผลของเรื่องการทํางานเพราะประเทศไทยมีคาจางที่มากกวาและงานที่ตองการแรงงานมีมากมาย ใน

ป 2558 จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานทั่วราชอาณาจักร มีจํานวน 1,445,575 คน (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2558) 

ซ่ึงคนตางดาวที่เขามาทางานจะถูกจํากัดสิทธิ และหนาที่บางประการ ซ่ึงตองแยกการพิจารณาออกเปน 2 ประการ คือ สิทธิ

ตามกฎหมายเอกชน และสิทธิตามกฎหมายมหาชน ในสวนของแรงงานตางดาวสิทธิตามกฎหมายเอกชนไมมีปญหาแตอยางใด

และถือวาคนตางดาวมีสิทธิเชนเดียวกับพลเมืองของรัฐ ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติตอคนตางดาว

น้ัน ถือหลักวาคนตางดาวไมวาจะเปนในฐานะ นักทองเที่ยว หรอืในฐานะผูอยูประจําก็ตาม ยอมไมมีสิทธิเหนือพลเมืองของรัฐ 

และไมมีสิทธิทางการเมือง คนตางดาว ยอมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายของรัฐทุกประการ หากเขาถูกละเมิดจะตองใช

กฎหมายของรัฐน้ันใชบังคับ และเขาก็มีสิทธิที่จะขอรับความยุติธรรมจากรัฐเชนเดียวกับพลเมืองของรัฐน้ัน (สํานักบริหาร

แรงงานตางดาว, 2558) การเขามาทํางานของแรงงานตางดาวน้ันทําใหเกิดผลกระทบหลายดาน เชน เกิดการแยงงานคนไทย

เกิดเหตุลักทรัพย ความรุนแรง ทําใหมุมมองของคนไทยที่มีตอคนตางดาวคอนขางติดลบ ทําใหคนตางดาวน้ันกังวลในการมอง

และการปฏิบัติของคนไทยตอตนเอง คนตางดาวเขามาทํางานก็ตองการหาเงินและตองการใชชีวิตที่ปลอดภัย มีแรงงานตางดาว

หลายคนตองการเขารับการศึกษาในไทยเพราะตองการสรางความม่ันคงเปนพื้นฐานใหตัวเองในการใชชีวิตในสังคม และหาที่

เรียนที่เปดรับสอนสําหรับแรงงานตางดาวโดยไมกระทบงานของพวกเขา สําหรับสิทธิทางการศึกษาน้ันรัฐบาลไทยไดขยาย

โอกาสทางการศึกษา หรือการขออนุญาตออกนอกเขตเพื่อการศึกษา แตการเขารับการศึกษาของตางดาวน้ันยังมีปญหาอยู 

เชน การส่ือสาร จํานวนครูไมพอ ทัศนคติของผูปกครองไทย เปนตน แตในขณะเดียวกันยังมีการจัดการศึกษาใหกับคนตางดาว

ในรูปแบบ ศูนยการเรียนรู ซ่ึงดําเนินงานโดยชุมชนของแรงงานขามชาติหรือองคกรเอกชน อาจกลาวไดวาเปนการจัด

การศึกษานอกระบบโดยจัดตามความตองการของแรงงานตางดาว ซ่ึงกระบวนการจัดการก็จะแตกตางไปตามศักยภาพของ

ศูนยการเรียน (เครือขายองคกรดานประชากรขามชาต,ิ 2556) 

  ดังน้ันแหลงเรียนรูและสารสนเทศจึงเปนส่ิงสําคัญและกลายเปนตัวแปรในปจจัยหลาย ๆ อยางของการดําเนินชีวิต

และการเรียนรูของทุกคน ทําใหเกิดพฤติกรรมสารสนเทศที่แตกตางกันออกไป ปจจุบันมีแหลงสารสนเทศใหสามารถสืบคน

ขอมูลไดหลากหลาย เชน แหลงบุคคล แหลงส่ือมวลชน สถาบันบริการสารสนเทศ และแหลงสารสนเทศออนไลน ซ่ึงการคนหา

และการสืบคนหาสารสนเทศมักขึ้นอยูกับความตองการของแตละบุคคลนําไปสูการแสวงหาและนําไปใชเพื่อตอบสนองความ

ตองการ ในการเรียนน้ันสารสนเทศเปนส่ิงจําเปนที่จะตอบสนองความตองการได 

  ทางผูวิจัยตองการสํารวจสภาพการสืบคนและการใชสารสนเทศ ของนักเรียนกลุมน้ี เน่ืองจากวา เขาเปนคนตางดาว

ที่มาเปนแรงงานในไทย เขาจึงตองการมาเรียนเพื่อเพิ่มความรูและคุณวุฒิการศึกษา รูจักวัฒนธรรมและสังคมไทย เพื่อเตรียม

ความพรอมในการเปนแรงงานในอาชีพและหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนตางดาวมีทักษะและความสามารถในการเรียนรู 

รวมถึงรูจักการใชส่ือและเทคโนโลยีตาง ๆ ไดอยางดีและมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนจะตองมีพฤติกรรมสารสนเทศที่ดี จึงเปน

ความสําคัญที่ผูวิจัยทําการสํารวจพฤติกรรมสารสนเทศของนักเรียนตางดาวในกรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลการสํารวจ วิเคราะห

และสังเคราะหเก่ียวกับพฤติกรรมสารสนเทศของนักเรียนตางดาวน้ัน ไปหาแนวทางและพัฒนาส่ือเพื่อสงเสริมพฤติกรรม

สารสนเทศของนักเรียนตางดาว ซ่ึงไดเลือกศึกษากรณีศึกษาเปนโรงเรียนสัมมาชีวศิลป  ซอยพญานาค อยู ในเขต 

ราชเทวี กรุงเทพมหานคร เปนโรงเรียนเด็กเล็กเปดสอนใหกับเด็กในวันปกติ และไดอํานวยสถานที่ใหทางสถาบัน DEAR 

Burma (เดียร เบอมา)เปนศูนยการเรียนรูเพื่อจัดการเรียนการสอนใหกับแรงงานตางดาวในวันอาทิตย (เม่ียน เว, 2559) ที่น่ีมี

บุคคลที่เปนแรงงานตางดาว โดยสวนมากเปนสัญชาติเมียนมาเขามารับการศึกษามากที่สุดเทาที่ผูวิจัยไดศึกษาและคนหามา

จากหลาย ๆ แหงในกรุงเทพมหานคร  
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2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

  2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสืบคนและการใชสารสนเทศของนักเรียนตางดาวในกรุงเทพมหานคร 

  2.2  เพื่อศึกษาปญหาและปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสืบคนและการใชสารสนเทศของนักเรียนตางดาวใน

กรุงเทพมหานคร 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

  ทางผูวิจัยไดศึกษารวบรวมทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสืบคนและการใชสารสนเทศของนักเรียนตางดาวใน

กรุงเทพมหานครโดยแบงออกเปน 

  3.1  การสืบคนสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการคนหาเอกสาร ขอมูล สารสนเทศ เพื่อใหสารสนเทศที่เก่ียวของกับ

เรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยใชเทคนิคตาง ๆ ผานระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหไดสารสนเทศที่ตรงความตองการ (ขวัญตระกูล, 2557) 

  3.2  พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ วิลสัน (Wilson, 2000) ไดใหความหมายของ พฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศ (Information-seeking behaviour) คือการแสวงหาสารสนเทศอยางมีวัตถุประสงค โดยเปนผลมาจากความตอง

การใดตองการหน่ึง ทั้งน้ี ในระหวางแสวงหาสารสนเทศ บุคคลผูน้ันจึงตองปฏิสัมพันธกับระบบสารสนเทศ ซ่ึงอาจเปนระบบ

สารสนเทศโดยมนุษย เชน หองสมุด หนังสือพิมพ หรือระบบสารสนเทศดวยคอมพิวเตอร เชน เวิลดไวดเว็บ เปนตน และเห็น

วาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเกิดจากความตองการพื้นฐานทั้ง 3 ดานของมนุษย คือ ความตองการทางกาย (ความหิว 

กระหาย) ทางอารมณ (ความอยากรูอยากเห็น ตองการความสําเร็จ แสดงออก มีอํานาจเหนือผูอ่ืน ตองการการยอมรับจาก

สังคม) และทางสติปญญา (ตองการรูเละเขาใจ เพื่อจัดระเบียบ วางแผน และมีทักษะเพื่อตัดสินใจ) และขึ้นอยูกับส่ิงแวดลอม

ทางกายภาพอ่ืน ๆ เชน ที่ทํางาน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ดวย 

  3.3 การใชสารสนเทศ เปนการศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับมิติตาง ๆ ของพฤติกรรมสารสนเทศ (Vakkari, 

1997) อาจเก่ียวกับการใชแหลงสารสนเทศของผูใช เชน ชองทางในการเขาถึงสารสนเทศ แหลงสารสนเทศที่เลือกใช เปนตน 

รวมถึงการนําสารสนเทศที่ตองการและสืบคนมาไดนําไปใชใหเกิดประโยชนตรงตามความตองการของผูใช 

  3.4  แรงงานตางดาว ในประเทศไทยตอนน้ีมีแรงงานตางดาวที่เขามาอยางถูกตองตามกฎหมายราว 1.3 ลาน ซ่ึงใน

จํานวนน้ีมีแรงงานพมาประมาณ 1 ลานคน (82%) และมีแรงงานที่หลบหนีเขาเมืองอยางผิดกฎหมายอีกเปนจํานวนมาก 

(สํานักบริหารแรงงานตางดาว, 2553) ในป 2549 ถึง ป 2553 พบวา โดยเฉล่ียแลวจํานวนคนตางดาวมีจํานวนปละ 

1,053,602 คน แบงเปนกลุมเขาเมืองถูกกฎหมาย 221,146 คน คิดเปนรอยละ 21.73 และกลุมเขาเมืองผิดกฎหมาย 

832,456 คน คิดเปนรอยละ 78.27 ในสวนของจังหวัดที่มีคนตางดาวไดรับอนุญาตทํางานมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก

กรุงเทพมหานคร จํานวน 329,097 คนลําดับที่สอง จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 124,849 คน และลําดับที่สาม จังหวัด

เชียงใหม จํานวน 68,371 คน (พระราชบัญญัติแรงงานตางดาว, 2551 จึงกฎหมายเก่ียวกับการเขารับการศึกษาของแรงงาน

ตางดาวขึ้นมาคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 วรรคสอง ไดกําหนดไววา “การเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง ถิ่นกําเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ

ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชือ่ทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น

ทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรม จะกระทํามิได”  ไดมีการดําเนินการจัดการศึกษาใหกับบุคคลที่ไมมีหลักฐาน

ทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย (เกษณี, 2553) และมีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหนักเรียนเขา

เรียนในสถานศึกษาของ กศน. (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) ทั้งวิธีเรียนแบบพบกลุมและวิธีเรียนทางไกล 

(กรณีไมเคยเขาเรียนในสถานศึกษาใดมากอน) (สํานักการศึกษา, 2551) แตในขณะเดียวกันยังมีการจัดการศึกษาใหกับคน 

ตางดาวในรูปแบบ ศูนยการเรียนรู ซ่ึงดําเนินงานโดยชุมชนของแรงงานขามชาติหรือองคกรเอกชน อาจกลาวไดวาเปนการจัด



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 871 

การศึกษานอกระบบโดยจัดตามความตองการของแรงงานตางดาว ซ่ึงกระบวนการจัดการก็จะแตกตางไปตามศักยภาพของ

ศูนยการเรียน (เครือขายองคกรดานประชากรขามชาติ, 2556) 

 

4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

  วิธีดําเนินการวิจัยคือการศึกษา สํารวจ และทบทวนบทความหรือเอกสารที่เก่ียวกับการสืบคน การใชสารสนเทศ 

แรงงานตางดาว  วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยแบงการวิจัยออกเปนวิธีตาง ๆ ดังน้ี 

  4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   4.1.1  ประชากร คือ แรงงานตางดาวที่เขารับการศึกษาที่โรงเรียนสัมมาชีวศิลปรวมทั้งหมด 525 คน 

   4.1.2  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนแรงงานตางดาวที่เขารับการศึกษาที่โรงเรียนสัมมาชีวศิลปในวันอาทิตยจํานวน

ทั้งหมด 222 คน  

  4.2  การคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง ดวยสูตรเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan 1970) และการสุม

ตัวอยางในการเก็บขอมูลดวยวิธีการเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เน่ืองจากไมสามารถระบุจํานวน

ประชากรในแตละระดับชั้นที่แนนอน โดยทางผูวิจัยเลือกวันและเวลาในการตอบแบบสอบถามในวันที่มีการสอบ เน่ืองจากมี

นักเรียนมามากกวาวันเรียนปกต ิ

  4.3  การเก็บและวิเคราะหขอมูล 

   4.3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการสืบคนสารสนเทศ พฤติกรรมการแสวงหาและการใชสารสนเทศ 

รวมทั้งขอมูลเก่ียวกับแรงงานตางดาว 

   4.3.2  ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปจจุบัน การสืบคนและการใชสารสนเทศเพื่อเปนขอมูลมาใชในการวิจัย ได

สัมภาษณเชิงลึกและใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล และนําขอมูลมาวิเคราะห แปรผลโดยหารอยละและคาเฉล่ีย ( )  

   4.3.3  วันที่เก็บขอมูล คือ วันอาทิตยที่ 5 กุมภาพันธ 2560 และ วันอาทิตยที่ 12 กุมภาพันธ 2560 

  4.4  เครื่องมือที่ใช 

   เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวนดังน้ี 

    สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยเน้ือหาเปนคําถามปลายปด (Close Ended Question) 

ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพอาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยูในประเทศไทย 

    สวนที่ 2 ขอมูลการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม โดยเน้ือหาเปนคําถามปลายปด (Close Ended 

Question) ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับ ระดับการศึกษาเดิมและระดับการศึกษาปจจุบันที่กําลังศึกษาที่โรงเรียนสัมมาชีวศิลป 

    สวนที่ 3 ขอมูลการแสวงหาและการใชสารสนเทศของผูตอบแบบสอบถามโดยเน้ือหาเปนคําถามปลายปด 

(Close Ended Question) และคําถามปลายเปด (Open Ended Question) ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

 

5. ผลการศึกษา/การวิจัย 

      5.1 ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการสืบคนและการใชสารสนเทศของนักเรียนตางดาว ไดผลดังน้ี 
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ตารางที ่ 1  ตารางแสดงคาความถี่และคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ (%) 

เพศ   

          ชาย 52 23.42 

          หญิง 170 76.57 

รวม 222 100.00 

อายุ     

          ตํ่ากวา 15 ป 7 3.15 

          15-20 56 25.22 

          21-26 92 41.44 

          มากกวา 27 ป 67 30.18 

รวม 222 100.00 

สัญชาติ   

          เมียนมา 185 83.33 

          ลาว 6 2.70 

          กัมพูชา 6 2.70 

          เวียดนาม 0 0.00 

          อื่น ๆ 25 11.26 

รวม 222 100.00 

อาชีพ   

          แมบาน 116 52.25 

          กอสราง 8 3.60 

          พนักงานโรงงาน 26 11.71 

          ลูกจาง 66 29.72 

          อื่น ๆ 6 2.70 

รวม 222 100.00 

ระยะเวลาที่อาศัยอยูในประเทศไทย   

          ตํ่ากวา 1 ป 0 0.00 

          1-2 ป 14 6.30 

          2-3 ป 23 10.36 

          3-4 ป 36 16.21 

          มากกวา 5 ป 149 67.11 

รวม 222 100.00 

 

  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) และผูที่อาศัยอยูใน

ประเทศไทยมากกวา 5 ป จํานวน 149 คน (รอยละ 67.11) 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 873 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงคาความถี่และคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลดานการศึกษา จํานวน รอยละ (%) 

เคยเขารับการศึกษากอนเขามาเรียนที่น่ีหรือไม   

          เคย 90 40.54 

          ไมเคย 132 59.45 

รวม 222 100.00 

ระดับที่เรียนมา กรณีเคยรับการศึกษามากอน    

         ประถมศึกษา 31 34.44 

         มัธยมศึกษา 40 44.44 

         อื่น ๆ 19 21.11 

รวม 90 100.00 

ระดับการศึกษาปจจุบันของสถาบัน DEAR 

Burma (เดียร เบอมา) ที่โรงเรียนสัมมาชีวศิลป 
  

         ระดับท่ี 1 132 59.45 

         ระดับท่ี 2 22 9.90 

         ระดับท่ี 3 32 14.41 

         ระดับท่ี 4 26 11.71 

         ระดับท่ี 5 10 4.50 

รวม 222 100.00 

 

  จากตารางที่ 2  สวนใหญไมเคยรับการศึกษามากอนจํานวน 132 คน (รอยละ 59.45) รองลงมาคือ เคยรับการศึกษา

มากอน 90 คน (รอยละ40.54) สวนมากเคยศึกษาระดับมัธยม และระดับการศึกษาปจจุบันของสถาบัน DEAR Burma  

(เดียร เบอมา) ที่โรงเรียนสัมมาชีวศิลปอยูระดับที่ 1 เปนสวนมาก จํานวน 132 คน (รอยละ 59.45) 

 

ตารางที่ 3  ตารางแสดงผลกลุมตัวอยางมีการคนหาขาวสาร 

ขอมูลการสืบคน จํานวน รอยละ 

คุณคนหาขาวสารหรือสิ่งที่อยากรูจากดานไหน  

(เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
  

         เว็บไซตคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต (Search engine) 220 37.93 

         กระดานสนทนาบนเว็บไซต 10 1.72 

         เว็บไซตหองสมุด 15 

136 

2.58 

         เว็บไซตบริการแลกเปลี่ยนภาพวิดิโอ 23.44 

         สอบถามจากบุคคล 108 18.62 

         ศึกษาจากแผนซีดีหรือดีวีด ี 26 4.48 

         ศึกษาจากหนังสือ 56 9.65 

         อ่ืน ๆ 9 1.55 
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ตารางที่ 3 (ตอ) ตารางแสดงผลกลุมตัวอยางมีการคนหาขาวสาร 

ขอมูลการสืบคน จํานวน รอยละ 

ความถ่ีในการสืบคนตอสัปดาห   

         ทุกวัน 160 72.07 

         1 คร้ัง 24 10.81 

         2 คร้ัง 4 1.80 

         3 คร้ัง 8 3.60 

         4 คร้ังข้ึนไป 26 11.71 

รวม 222 100.00 

ความถ่ีในการสืบคนตอวัน   

          นอยกวา 1 ชั่วโมง 44 19.81 

          1-2 ชั่วโมง 70 31.53 

          2-3 ชั่วโมง 12 5.40 

          3 ชั่วโมงข้ึนไป 96 43.24 

รวม 222 100.00 

 

   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 จํานวน รอยละ (%) 

คุณเคยสืบคนโดยใช Google search หรือไม   

        เคย 172 77.47 

        ไมเคย 50 22.52 

รวม 222 100.00 

วิธีการสืบคนดวย Google search (กรณีเคยใช)   

         พิมพคําคนลงไป 154 69.36 

         ปอนคําคนดวยเสียง 48 21.62 

         คนหาดวยวิธีเฉพาะโดยรูปภาพ 4 1.80 

         คนหาดวยวิธีเฉพาะโดยแผนท่ี 8 3.60 

         คนหาดวยวิธีเฉพาะโดยวิดิโอ 4 1.80 

         อื่น ๆ 4 1.80 

รวม 222 100.00 

   

  จากตารางที่ 4  พบวาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเคยสืบคนโดยใช Google Search จํานวน 172 คน (รอยละ

77.47) สืบคนดวยการพิมพคําคนลงไปจํานวน 154 คน (รอยละ 69.36) 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 875 

ตารางที่ 5  ปญหาและปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสืบคนและการใชสารสนเทศ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

ปญหาสงผลตอพฤติกรรมการสืบคนและการใชสารสนเทศ จํานวน รอยละ (%) 

ภาษาที่ไมคุนเคย 

ไมทราบวิธีการใชคําคนที่ตรงกับความตองการ 

ไมถนัดใชเทคโนโลยีในการคนหา 

ไมทราบประเภทของแหลงสารสนเทศที่หลากหลาย

สารสนเทศขาดความนาเชื่อถือ 

114 

98 

99 

88 

80 

23.79 

20.45 

20.66 

18.37 

16.70 

ปจจัยสงผลตอพฤติกรรมการสืบคนและการใชสารสนเทศ จํานวน รอยละ (%) 

ดานภาษา 

ดานทักษะ/การเรียนรู 

ดานทรัพยากรความรู 

ดานการหาแหลงสืบคนสารสนเทศ 

ดานการยอมรับสารสนเทศ 

120 

110 

98 

45 

100 

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

คุนเคยทําใหการสืบคนน้ันยากลําบากไปบาง ไมถนัดใชเทคโนโลยีในการคนหา สวนมากรูจักและใชสมารทโฟน ไมคอยถนัด

การใชคอมพิวเตอร แตถึงอยางน้ันสวนมากจะสับสนแอพพลิเคชัน เว็บไซตคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต (Search engine) ที่

อยูในสมารทโฟนอยู และในสวนของปจจัยสุดทายดานการยอมรับสารสนเทศ คือกลุมตัวอยางที่ไมไดสนใจที่จะใชเทคโนโลยี 

อาจจะรูวามีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรใหม แตไมไดเปดใจยอมรับ ที่จะอยากใชหรือไมไดคิดวาตนเองตองปรับเปล่ียนอะไร

ตามยุคสมัยและความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี แตจะคอนขางสนใจหากมีคนมาแนะนําหรือพูดถึง 

 

6. สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา/วิจัย 
 

  เม่ือศึกษาการสืบคนและการใชสารสนเทศของนักเรียนตางดาวจากกลุมตัวอยาง 222 คน พบวา กลุมตัวอยางมีการ

สืบคน ขาวสารหรือที่ตองการทราบขอมูล จากแหลงสารสนเทศประเภทเว็บไซตคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต (Search 

engine) มากที่สุด โดยมีความถี่ในการใชทุกวันตอสัปดาหและใชงานเปนเวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปตอวัน โดยสวนใหญจะสืบคน

ขอมูลเพื่อใชในการเรียนและการทํางาน และเว็บไซตคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต (Search engine) ที่กลุมตัวอยางรูจักและ

นิยมใชมากที่สุดคือ เว็บไซตกูเก้ิล (Google Search) โดยพฤติกรรมการแสวงหาและการใชแหลงสืบคนดังกลาวน้ันกลุม

ตัวอยางมักใชวิธีการสืบคนโดยการพิมพคําคนลงไป ซ่ึงสวนใหญจะไมทราบวามีวิธีการหรือเทคนิคการสืบคนและคัดกรอง

สารสนเทศที่ถูกตองและตรงตอความตองการ ซ่ึงจากการศึกษาและวิจัยน้ีไดสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน  และคนเปนศูนยกลางการพัฒนา สูการสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้า

ทางสังคม ใหความสําคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งดานการศึกษา ใหกับผูที่ดอยโอกาสและผูที่อาศัยในพื้นที่

หางไกล และ สอดรับกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) (กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร, 2554) 
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แรงจูงใจในการเผยแผหลักสตูรครูสมาธิของอาจารยิสาที่เปนฆราวาสในจังหวัดสงขลา  
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิของอาจาริยสาที่เปนฆราวาสใน

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 ซ่ึงสามารถนํามาเปนตนแบบของการจัดการเผยแผหลักสูตร

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 ทั้งดานครอบครัว ดานการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ทําใหหลายองคกรตางหันมาหาวิธีการแกไขปญหาเหลาน้ี ในประเทศไทยคนสวนใหญนับถือ

ศาสนาพุทธ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555) จึงมีการสนับสนุนใหผูคนที่ประสบปญหาเหลาน้ีไดใชหลักธรรมในพุทธศาสนา

เปนแนวทางลดปญหา  สงเสริมใหมีการปฏิบัติทางพุทธศาสนา ไดแก การไหวพระ สวดมนต  ใหทาน  รักษาศีล และเจริญ

ภาวนาทําสมาธิ  อันเปนหนทางทําใหจิตสงบ บรรเทาคลายเครียด เกิดสติปญญา รูเทาทันตอส่ิงที่เกิดขึ้นจากความโลภ ความ

โกรธ และความหลง และสามารถดํารงความเปนผูมีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ  ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา “สีเลนะ สุคะติง ยันติ”

ยอมจะตองไปสวรรค “สีเลนะ โภคะสัมปะทา” ยอมจะไดโภคทรัพยสมบัติ “สีเลนะ นิพพุติง ยันติ” ศีลน้ีแหละที่จะพาเราไปสู

นิพพานได (พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค สิรินฺธโร), 2553) 

ปจจุบันการเผยแผสงเสริมคุณธรรมทางพุทธศาสนา มีองคกรที่รับผิดชอบโดยตรงคือ กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม มีภารกิจเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐดานศาสนา โดยการทํานุบํารุง สงเสริมและใหความอุปถัมภคุมครองกิจการ

ดานพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ ที่ทางราชการรับรอง ตลอดจนสงเสริมพัฒนาความรูคูคุณธรรม สงเสริมความเขาใจอันดี 

และสรางความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา (กรมการศาสนา, 2559ก)  ขณะที่หลายแหงจัดตั้งศูนยสงเสริม

หลักธรรมสูชุมชน จัดหลักสูตรการทําสมาธิสําหรับฆราวาสในรูปแบบแตกตางกัน เพื่อเผยแผสมาธิ และเพิ่มพลังจิตแก

ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ สถาบันพลังจิตตานุภาพนครธรรม วัดธรรมมงคล กรุงเทพเปนองคกรหน่ึงที่เผยแผวิชา

สมาธิ โดยพระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค สิรินฺธโร) ทานไดสรางนครธรรมและเปดสอนสมาธิ ใหกับประชาชนเพื่อยนระยะ

การศึกษาและปฏิบัติธรรมะ โดยจัดทําหลักสูตรครูสมาธิขึ้นเพื่อสามารถที่จะเปนครูสอนสมาธิที่เรียกวาอาจาริยสา  โดยคน

เหลาน้ี ตองมีจิตอาสาชวยงานพระธรรมมงคลญาณสานตอใหเกรียงไกร มีความสามารถถายทอดแกผูอ่ืนได โดยจะตองไดรับ

การคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิของสาขาน้ัน ๆ มีการสอบสอนหลาย ๆ ครั้งจนกวาจะไดรับการคัดเลือก หลังจากน้ันไปอบรม

หลักสูตรอาจาริยสาสมาธิที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ นครธรรม วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร เม่ือจบหลักสูตรแลวไดรับ

ประกาศนียบัตร หลักสูตรครูสมาธิปรากฏขึ้นตั้งแตที่พระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโรเริ่มเขียนหลักสูตรเม่ือป 2529 จน

สําเร็จในป 2539 ใชเวลา 10 ป จากน้ันจึงไดนําออกมาเผยแผ และไดเปดสอนครั้งแรกที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ นครธรรม วัด

ธรรมมงคลฯ กรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2540 หลังจากน้ันขยายออกไปทั่วประเทศรวมแลว 215 สาขา สําเร็จมาแลวหลายรุน 

จนถึงปจจุบันเปนรุนที่ 42 รวมผูจบหลักสูตรครูสมาธิทั้งส้ินกวาสามแสนคน/รูป ในจํานวนน้ีมีผูจบหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ

ประมาณ 3,600 คน/รูป การจัดการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ใชระยะเวลา 6 เดือน ผูสําเร็จหลักสูตรจะ

ไดรับประกาศนียบัตร (สถาบันพลังจิตตานุภาพ, 2561)   

ในจังหวัดสงขลาเปดอบรมครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2548  โดยอาจารย ร.ท.จรัส ศรีรัญเพชรและ อาจารย พ.ต.อ.(หญิง) 

นวลสม ศรีรัญเพชร เปนผูริเริ่มนําหลักสูตรครูสมาธิมาเปดอบรมที่บานตนเองกอน จากน้ันไดใชพื้นที่ของวัดและหนวยงาน

ราชการในจังหวัดสงขลาเปนที่เผยแผ ปจจุบันขยายออกเปน 4 สาขา ไดแกสาขา 5 วัดดอนรัก สาขา 11 วัดเทพชุมนุม สาขา 

38 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และสาขา 66 วัดศรีสวางวงศ ปจจุบันมีผูสนใจเขาศึกษาหลักสูตรครู

สมาธิทั้งชาวไทยและตางประเทศ เปนไปตามเจตนารมณของพระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร (จรัส ศรีรัญเพชร, 2560 ) 

และรัฐบาลที่ตองการสงเสริมการเผยแผศาสนธรรม และสืบทอดศาสนทายาท (กรมการศาสนา, 2559ข) จากความสําคัญ

ดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจเก่ียวกับแรงจูงใจในการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิของกลุมคนดังกลาวซ่ึงเปนฆราวาส  เพื่อเปน

ขอมูลสําหรับเปนแนวทางในการปรับปรุงการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเปนรูปธรรมอยางยั่งยืนตอไปใน

อนาคต 
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิของอาจาริยสาที่เปนฆราวาสในจังหวัดสงขลา 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใหความสําคัญทั้งในสวนที่เปนทฤษฎี แนวคิด หลักการในการพัฒนาการเผย

แผหลักสูตรครูสมาธิ จิตวิทยาทั่วไป คติชน ความเชื่อ รวมทั้งแนวคิดดานวัฒนธรรม ฯลฯ ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาเปนหลักในการ

จัดทํากรอบแนวคิดในการวิจัย การสรางเครื่องมือวิจัย ดังที่ธนากร สังเขป (2555) กลาววา มนุษยเปนทรัพยากรที่มีคาควรแก

การพัฒนาฝกหัด เพื่อใหกาวไปสูกระบวนการพัฒนาที่ดีได เปาหมายของการพัฒนาชุมชนคือคนซ่ึงเปนกลุมอันหลากหลาย 

กระจัดกระจายอยูทั่วประเทศ เปนหมูบาน เปนชุมชนเมือง เปนกลุมอาชีพ ฯลฯ กลุมตาง ๆ เหลาน้ีเปนรากฐานสําคัญของ

ประเทศ การพัฒนาคนเปนแนวทางการพัฒนาประเทศที่ถูกตอง สอดคลองกับคูณ โทขันธ (2545) กลาวไววา การแกปญหาที่

ดีก็คือการทําใหคนในสังคมมีศีลธรรมประจําใจ การปลูกฝงศีลธรรมให เกิดขึ้นในจิตใจใหได ดังน้ันตองมีปจจัยอยูหลาย

ประการ ขอสําคัญที่สุดก็คือการมีแบบอยางที่ดีของสังคม การเผยแผหลักสูตรครูสมาธิก็มีวัตถุประสงคเพื่อสะสมพลังจิตและ

นําเอาหลักปฏิบัติไปพัฒนาชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น ตามที่พระวิชัย ปฺญาธโร (2556) กลาววา การเผยแผคือการนํา

แบบอยางการดํารงชีวิตอันประเสริฐออกไปเผยแผแกประชาชน มีเปาหมายคือ เพื่อประโยชน เพื่อเก้ือกูล เพื่อความสุขแก

มนุษยทั้งหลาย เพื่ออนุเคราะหแกชาวโลก 

ขณะที่การนําหลักการวิชาสมาธิไปเผยแผแกประชาชนในทุกพื้นที่ ครูสมาธิที่เปนอาจาริยสาในฐานะผูทําหนาที่ก็มี

ความตองการที่จะปฏิบัติหนาที่เผยแผใหสมบูรณพรอม และไดผลดีเปนที่ยอมรับของคนโดยทั่วไป ประชาชนผูรับการเผยแผก็

มีความตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองใหดีขึ้น มนุษยทุกคนยอมมีความตองการที่คลายคลึงกัน ดังที่ Maslow 

Abraham (1954) กลาววามนุษยมีความตองการขั้นพื้นฐานที่คลายคลึงกันคือ ตองการความสมบูรณของชีวิต ความเคารพนับถือ 

มิตรภาพความรัก ความม่ันคงปลอดภัย และความตองการทางกายภาพ ทุกฝายตางมีเปาหมายแหงชีวิตเหมือนกัน เพียงแต

เปาหมายน้ันอาจแตกตางกันไปบาง ในสวนของอาจาริยสายอมตองการขวัญและกําลังใจ เพื่อเปนแรงจูงใจใหงานประสบ

ผลสําเร็จ ดังที่พิเชษฐ สิชฒรังสี (2529) กลาวถึงเรื่องน้ีวา แรงจูงใจทําใหเกิดพฤติกรรมซ่ึงเกิดจากความตองการของมนุษยเต็ม

ใจที่จะใชพลังเพื่อใหประสบความสําเร็จในเปาหมายหรือรางวัล การจูงใจเปนส่ิงสําคัญสําหรับการกระทําของมนุษยและเปนส่ิง

ที่ยั่วยุใหคนไปถึงซ่ึงวัตถุประสงคที่มีสัญญาเก่ียวกับรางวัลที่ไดรับหรือการทําใหเกิดความพอใจ ลวนเปนเหตุใหเกิดแรงจูงใจใน

การทํางานเพื่อใหประสบผลสําเร็จได 

สุชาดา สุขบํารุงศิลป  (2553) กลาววา แรงจูงใจ คือส่ิงที่อยูภายในตัวบุคคลเปนแรงขับ เปนพลังของแตละคนที่ทํา

ใหกระทําอยางใดอยางหน่ึงจนสําเร็จโดยมีกระบวนการเกิดจากการที่มนุษยทุกคนมีความคาดหวัง ความตองการ  (Needs) 

และเปาหมายในชีวิต ทําใหเกิดแรงขับ (Drive) เพื่อนําไปสูเปาหมาย (Goals)  เพราะฉะน้ันแรงจูงใจจึงมิอิทธิพลในการกระตุน

ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาทิศทางใดทิศทางหน่ึง และรักษาพฤติกรรมน้ันไวเพื่อใหตนเองน้ันไดส่ิงที่คาดหวังหรือตองการ 

เชนเดียวกับชาญเดช วีรกุล (2552) ที่กลาววา แรงจูงใจหมายถึง ส่ิงเราจากภายใน ส่ิงจูงใจหรือส่ิงโนมนาวใจใหบุคคลเกิด

พฤติกรรมเกิดความคิดความเชื่อม่ันและความมานะพยายามที่จะกระทํา และคงไวซ่ึงการกระทําน้ัน ๆ เพื่อจะบรรลุเปาหมาย

หรือวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหน่ึงตามที่ตัวบุคคลหรือองคการไดตั้งไวจะเห็นไดวาแรงจูงใจ คือ ส่ิงกระตุนหรือส่ิงเรา ที่ทํา

ใหคนมีพลังในการใชความรูความสามารถทีมี่อยู และแสวงหาความรูใหม ในการทํางานดวยความเต็มใจ และมีความสุขกับการ

ทํางาน เพื่อจะบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการ 
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ดังน้ันผูวิจัยสรุปแรงจูงใจเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

1. การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความตองการในการทํา การเรียนรู หรือ

แสวงหาบางอยางดวยตนเอง โดยมิตองใหมีบุคคลอ่ืนมาเก่ียวของ เชนนักเรียนสนใจเลาเรียนดวยความรูสึกใฝดีในตัวของเขา

เอง ไมใชเพราะถูกบิดามารดาบังคับ หรือเพราะมีส่ิงลอใจใด ๆ การจูงใจประเภทน้ีไดแก 1.1 ความตองการ (Need) เน่ืองจาก

คนทุกคนมีความตองการที่อยูภายใน อันจะทําใหเกิดแรงขับ แรงขับน้ีจะกอใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

และความพอใจ 1.2 เจตคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่ดีที่บุคคลมีตอส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงจะชวยเปนตัวกระตุนให

บุคคลทําในพฤติกรรมที่เหมาะสม เชน เด็กนักเรียนรักครูผูสอน และพอใจวิธีการสอน ทําใหเด็กมีความสนใจ ตั้งใจเรียน เปน

พิเศษ 1.3 ความสนใจพิเศษ (Special Interest) การที่เรามีความสนใจในเรื่องใดเปนพิเศษก็จัดวาเปนแรงจูงใจใหเกิดความ

เอาใจใสในส่ิงน้ัน ๆ มากกวาปกต ิ

2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคล ที่ไดรับแรงกระตุนมาจากภายนอกให

มองเห็นจุดหมายปลายทาง และนําไปสูการเปล่ียนแปลงหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคล แรงจูงใจเหลาน้ี ไดแก 2.1 

เปาหมายหรือความคาดหวังของบุคคล คนที่มีเปาหมายในการกระทําใด ๆ ยอมกระตุนใหเกิดแรงจูงใจใหมีพฤติกรรมที่ดีและ

เหมาะสม เชน พนักงานทดลองงาน มีเปาหมายที่จะไดรับการบรรจุเขาทํางาน จึงพยายามตั้งใจทํางานอยางเต็มความสามารถ   

2.2 ความรูเก่ียวกับความกาวหนา คนที่มีโอกาสทราบวาตนจะไดรับความกาวหนาอยางไรจากการกระทําน้ัน ยอมจะเปน

แรงจูงใจใหตั้งใจและเกิดพฤติกรรมขึ้นได  2.3 บุคลิกภาพ ความประทับใจอันเกิดจากบุคลิกภาพ จะกอใหเกิดแรงจูงใจใหเกิด

พฤติกรรมขึ้นได เชน ครู อาจารย ก็ตองมีบุคลิกภาพทางวิชาการที่นาเชื่อถือ นักปกครอง ผูจัดการ จะตองมีบุคลิกภาพของ

ผูนําที่ดี เปนตน 2.4 เครื่องลอใจอ่ืน ๆ มีส่ิงลอใจหลายอยางที่กอใหเกิดแรงกระตุนใหพฤติกรรมขึ้นเชน การใหรางวัล 

(Rewards) อันเปนเครื่องกระตุนใหอยากกระทํา หรือการลงโทษ (Punishment) ซ่ึงจะกระตุนมิใหกระทําในส่ิงที่ไมถูกตอง 

นอกจากน้ีการชมเชย การติเตียน การประกวด การแขงขัน หรือการทดสอบก็จัดวาเปนเครื่องมือที่กอใหเกิดพฤติกรรมได

ทั้งส้ิน  

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

งานวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีดําเนินการโดยการศึกษาปรากฏการณที่เกิดขึ้น โดยผานการตีความ

และการวิเคราะหตามมุมมองของผูศึกษา โดยมีวิธีดําเนินการ ดังน้ี  

1.  ผูใหขอมูล ไดแก ครูสมาธิ (ครูพี่เล้ียง) และอาจาริยสาที่เปนฆราวาสในการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิ จํานวน 20 คน 

2.  พื้นที่ที่ใชในการวิจัย ไดแก บาน วัดและหนวยงานราชการในจังหวัดสงขลาที่อาจาริยสาทําการเผยแผหลักสูตร

ครูสมาธิ  

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก จากผูใหขอมูลและสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดย

สังเกตกิจกรรมการดําเนินชีวิต การสัมภาษณเลือกผูที่ไดใหขอมูลมากที่สุดแบบเจาะจง 

4.  การวิเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลมาจากหมวดหมูตามประเด็นของการศึกษาตีความ สรางขอสรุปเชิงอุปนัย 

นําเสนอผลวิจัยดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห  

5. เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพไดแก กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียง  

6. ระยะเวลาในการเก็บรวมรวมขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพน้ันใชระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูลเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2560 

ถึงเดือนกุมภาพนัธ 2561 

การตรวจสอบขอมูลเปนผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลที่ครบถวนตามวัตถุประสงค เพื่อตอบปญหาการวิจัยเชิง

คุณภาพได การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูลใหมีความถูกตองแมนยําและมีความนาเชื่อถือ ผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบ

ขอมูลแบบสามเสา เพื่อพิสูจนวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมาน้ันถูกตองหรือไม วิธีตรวจสอบคือการสอบแหลงของขอมูลแหลงที่มาที่จะ
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พิจารณาในการตรวจสอบไดแก แหลงเวลา แหลงสถานที่และแหลงบุคคล ซ่ึงเปนไปตามหลักการตรวจสอบขอมูลกอนทําการ

วิเคราะห 

 

5. ผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาพบวาแรงจูงใจมีทั้งภายในและภายนอก  แรงจูงใจภายในประกอบดวยความศรัทธาที่มีตอคําสอนของ

พระพุทธเจา และความศรัทธาที่มีตอพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร) สวนแรงจูงใจภายนอก 

ไดแก ความตองการไดรับความชมเชย การสรรเสริญ ความกาวหนาในหนาที่ตําแหนงการงาน และความคาดหวังตอการนําไป

ถายทอดแกผูไดรับการอบรมวิชาสมาธิในหลักสูตรครูสมาธิ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. แรงจูงใจภายในของอาจาริยสาที่เปนฆราวาส 

ความศรัทธาที่มีตอคําสอนของพระพุทธเจา  แรงจูงใจที่ตองการจะเผยแผหลักสูตรครูสมาธิ ประการแรกคือความ

เล่ือมใสศรัทธา ๆ ที่เกิดขึ้นในใจ คือหลักคําสอนของพระพุทธเจา พระธรรมคําส่ังสอนทางพุทธศาสนาซ่ึงพระพุทธเจาทรงแสดง

ไวโดยละเอียด รวมถึงเรื่องของสมาธิดวย  กอนที่จะมาเจอหลักสูตรครูสมาธิ ไดทดลองปฏิบัติมาแลวในระดับหน่ึง  แตก็

เหมือนลูบ ๆ คลํา ๆ ทําไปอยางที่เขาใจบาง มีครูบาอาจารยแนะนําบาง แตเม่ือพบเจอหลักสูตรครูสมาธิของพระอาจารยหลวง

พอวิริยังค สิรินฺธโร  และไดศึกษาประวัติหลวงปูม่ัน ภูริทตฺโต จึงไมมีขอกังขาใด ๆ ไมมีขอสงสัย ไมมีตัววิจิกิจฉาใด ๆ เก่ียวกับ

เน้ือหาที่พระอาจารยหลวงพอสอน เกิดแรงจูงใจใหตั้งใจเรียนไดอยางลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 

ความศรัทธาที่มีตอพระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร พบวาผูใหขอมูลสวนใหญเกิดความศรัทธาเล่ือมใสในตัว

ของพระอาจารยหลวงพอนับวาทานเปนปูชนียบุคคล ทานมีความเมตตาสูงไดสรางหลักสูตรครูสมาธิจุดประสงคเพื่อสะสมพลัง

จิต ขึ้นมาเปนรูปธรรมเปนระบบเปนขั้นตอน เรียนและเขาใจไดงาย ทานทําของยากใหเปนของงาย หงายของที่ควํ่าอยูใหหงาย

ขึ้น ทานมีวิสัยทัศนกวางไกลมากดวยความเมตตาของทานสูงมาก ทานตองการใหชาวโลกอยูรวมกันอยางรมเย็นเปนสุขเปนคน

ตรงตอเวลา มีความเสียสละสูง เปนตัวอยางที่ดีของผูที่ทํางานรวมดวย เพือ่ครอบครัวสังคมประเทศชาติ  

ความสนใจในหลักสูตรครูสมาธิ พบวาผูใหขอมูลสวนมากเกิดศรัทธาเชื่อม่ันในหลักสูตรครูสมาธิเปนหลักสูตรที่ยอด

เยี่ยม เรียนแลวนํามาปฏิบัติเห็นความเปล่ียนแปลงไดทันตา หลักสูตรครูสมาธิทั้ง 3 เลมของพระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

เลมที่ 1 วาดวยจุดประสงคของการทําสมาธิ มีวิธีการ จุดเริ่มตน การบริกรรม และลักษณะตอตานสมาธิ เลมที่ 2 วาดวย สมาธิ 

ฌาน และญาณ เลมที่ 3 วาดวยวิปสสนาและระบบการสอนสมาธิ เปนหลักสูตรที่วิเศษสุด สอนใหคนที่ไมรูเรื่องไมเขาใจใน

สมาธิ เริ่มเรียนตั้งแตพื้นฐานจนนําไปปฏิบัติไดดวยตนเอง ดังน้ันหลักสูตรครูสมาธิทั้ง 3 เลมทําใหคนที่มาเรียนเขาใจวาน่ีคือ

การทําสมาธิที่ถูกตองทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

2. แรงจูงใจภายนอกของอาจาริยสาที่เปนฆราวาส 

ความคาดหวังที่จะนําไปเผยแผแกผูรับการอบรม อาจาริยสามีความหวังที่จะนําเอาความรูเหลาน้ีไปเผยแผแกผูรับ

อบรม โดยเล็งเห็นคุณประโยชนที่จะไดรับคือ  1) ผูอบรมทุกคนที่มาเรียนหลักสูตรครูสมาธิ สามารถนําความรูที่ไดรับมาน้ีไป

ตอยอด และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง  2) สามารถเขาถึงคนทุกกลุมทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพ  3) อยากจะใหผูอบรม

ไดรับในส่ิงที่ดี นําเอาความรูชวยเผยแผใหกับบุคคลใกลชิด 4) อยากเห็นความอบอุน อยากเห็นความสันติสุขของในหมูนัก

ปฏิบัติ 5) สามารถมีสติมีปญญาที่จะแกไขปญหาของตัวเองได 6) อยากใหทุกคนยึดม่ันในศีล 5 มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเปน

พื้นฐานของความเปนมนุษย 7) ทําใหจิตใจเย็นลง ทําใหสามารถควบคุมอารมณได เปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหดีขึ้น และ8) 

ตองการใหผูเขาอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไดรูไดเขาใจนําไปใชได เปนการสะสมพลังจิต ทําใหมีสติมีสมาธิเปนคนดี

มีคุณธรรม ไมทะเลาะเบาะแวงกัน มีความสุขในครอบครัวสังคมประเทศชาติ 

ความตองการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนในสังคม  พบวาเม่ือผูที่ผานการเรียนหลักสูตรครูสมาธิทั้ง 3 เลม ทั้งภาค

ทฤษฏีและปฏิบัติ มีการเดินจงกรม 30 นาที น่ังสมาธิอีก 30 นาที ตอดวยการฟงซีดีของพระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 
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เม่ือเรียนจบในแตละบทเรียน จะมีการถามตอบในชั้นเรียนเพื่อใหผูรับการอบรมไดแสดงออกถึงขอสงสัยในคําสอนของ

หลักสูตรครูสมาธิ ผูเผยแผตองอธิบายขอสงสัยน้ัน ๆ ใหแจมแจงตามที่ทางสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ไดกําหนดไว

โดยใหยึดคําสอนของพระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร ในตําราทั้ง 3 เลม ซีดี 7 แผน หนังสือเพิ่มเติมไดแกธรรมะฟาสาง 

ธรรมะรุงอรุณ และหนังสือคําสอนอ่ืน ๆ ที่มาจากพระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโรเทาน้ัน จุดประสงคของการเรียน

หลักสูตรครูสมาธิเพื่อสะสมพลังจิต นําไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อความอยูรอดในสังคมที่แฝงไปดวยกิเลสเครื่องเศราหมองตาง ๆ 

มีความโลภ ความโกรธและความหลง เพราะการเดินจงกรม น่ังสมาธิ ทําใหเกิดสติสัมปชัญญะ เกิดปญญารูเทาทันสิ่งที่เกิดขึ้น

รอบ ๆ ตัว ผูรับการอบรมจะเปนคนมีศีล 5 เกิดคุณธรรมจริยธรรม ทําใหอยูในครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติไดอยางมี

ความสุขเกิดสันติภาพขึ้นดวยพลังเมตตาพลังปญญาพลังพัฒนาที่ไดจากการเรียนหลักสูตรครูสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ  

(วิริยังค สิรินธโร) เจาอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร  ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ   

 

สรุปผลการวิจัย 

แรงจูงใจภายในการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิของอาจาริยสาที่เปนฆราวาสในจังหวัดสงขลา เริ่มจากความศรัทธาที่

เกิดขึ้นในใจน่ันคือศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจา ศรัทธาหลักสูตรของพระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร หลักสูตรน้ีดี 

คนที่ นับถือศาสนาพุทธ ตองการใหคนอ่ืนไดรู ส่ิงที่ไดรูมา เพราะวามันเปนประโยชนตอตนเองครอบครัวชุมนุมสังคม

ประเทศชาติอันน้ีคือแรงจูงใจ และเกิดศรัทธาเชื่อม่ันพระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร เชื่อคําที่พระอาจารยหลวงพอวิริยังค 

สิรินฺธโร สอนวาคนที่มีพลังจิตแตกตางกับคนที่ไมมีพลังจิต การไดทําสมาธิเทากับเปนการสะสมพลังจิต หลักสูตรน้ีดีและ

สามารถทําใหทุกคนมีสติสัมปชัญญะ มีความสุขจิตใจสงบ  เลยอยากจะสอนวิชาสมาธิ น้ีคือแรงจูงใจภายใน 

แรงจูงใจภายนอกคือความคาดหวัง  ก็คือวาอยากจะใหวิชาสมาธิ ไดเขาถึงคนทุกกลุมทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพ 

อยางที่บอกวาผานในหลักสูตรครูสมาธิ ผานหลักสูตรชินนสาสมาธิ เปนตน เพื่อทําใหเขาไดรูเขาใจในทฤษฏีและปฏิบัติ แลวก็

เอาไปใชในชีวิตประจําวัน สามารถนําไปพัฒนาจิตใจเพื่อยกระดับจิตใจของตัวเองใหเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความสุขความ

สงบความรมเย็น ก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติบานเมือง เยาวชนที่ไปอยูใกลชิดกับบุคคลตาง ๆ 

เหลาน้ันก็จะมีความสุข มีความปลอดภัย นําไปใชควบคูกับหนาที่การงานหรือวาอยูในบานไดอยางมีความสุข ถึงแมจะอยูคน

เดียวก็อยูไดอยางมีความสุข ถาบุคคลชุมชนสังคมใดไดมาเรียนหลักสูตรครูสมาธิน้ีเพื่อสะสมพลังจิต ก็จะเปนคนดีมีศีลธรรม

จริยธรรมยึดม่ันในความดี เห็นชัดเจนก็คือคนที่มาเรียนสมาธิ 1. มีความรับผิดชอบสูง 2. มีเหตุผล 3. มีเมตตา มันจะออกมาใน

ตัวเขาเอง เม่ือสมาธิแผขยายไปที่ใด ก็แผขยายความรักความสามัคคีความเสียสละใหอภัยมีความสุขทั่วกัน จะชวยใหเพื่อน ๆ 

พนทุกข ใหกลับมาเรียนสมาธิ เพราะการเรียนสมาธิเปนการสะสมพลังจิต มีประโยชนดังน้ีทําใหหลับสบายคลายกังวล กําจัด

โรคภัยไขเจ็บ ทําใหสมองปญญาดี ทําใหมีความรอบคอบ ทําใหระงับความรายกาจ บรรเทาความเครียด มีความสุขพิเศษ ทํา

ใหจิตใจออนโยน กลับใจได เวลาส้ินลมพบทางดี เจริญวาสนาบารมีและเปนกุศล 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

แรงจูงใจของการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิ ที่เกิดจากความศรัทธาตอคําสอนของพระพุทธเจา มีความศรัทธาพระ

อาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร และตอมาศรัทธาหลักสูตรของพระอาจารยหลวงพอ ไดสะทอนใหเห็นถึงความตองการส่ิง

พึ่งพิงทางจิตใจ การเลือกหาส่ิงที่สามารถตอบสนองไดทางใจที่สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจที่วา แรงจูงใจภายในปจจัย

หน่ึงมาจากความพอใจ เจตคติหรือความรูสึกที่ดีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือความสนใจพิเศษเรื่องใดเรื่องหน่ึง    เม่ือมีเจตนคติที่ดีใน

พุทธศาสนาแลว เชื่อม่ันในคําสอนของพระอาจารยหลวงพอที่กลาววาคนที่มีพลังจิตแตกตางกับคนที่ไมมีพลังจิต การที่มาทํา

สมาธิน้ีเทากับเปนการสะสมพลังจิต หลักสูตรครูสมาธิน้ีจึงดีและสามารถทําใหทุกคนมีความสุข จิตใจสงบเยือกเย็นจึงสนใจจะ

เผยแผวิชาสมาธิ สอดคลองกับแนวคิดของ  Dhamnimitchok (2007) ซ่ึงกลาววา การเรียนรูที่สามารถนําพาชีวิตใหเขาถึง



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

สันติสุขที่แทจริงจึงเปนส่ิงที่ควรตระหนักและใหความสําคัญในการจัดการศึกษาที่สามารถเปนที่พึ่ง เวลาชีวิตประสบปญหา

หรือความทุกขซ่ึงการศึกษาหรือการเรียนรูที่สามารถพึ่งพาและพัฒนาตนเองเพื่อใหเขาถึงสันติสุขภายในได  และยังสอดคลอง

กับอุบลรัตน เพ็งสถิต  (2552) ที่ไดกลาวไววาการมีจิตที่พัฒนาแลว ไดแก การมีจิตใจที่ไดรับการฝกฝนอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

เชน มีเมตตา กรุณา ความซ่ือสัตยจริงใจขยันอดทน มีความม่ันคงทางจิต มีสมาธิแนวแนจนเกิดความสุขจากพื้นฐานของจิตที่

ประกอบดวยคุณธรรมจริยธรรม จิตที่ฝกดีแลวยอมเปนสุข เกิดภาวิตปญญาหรือการมีปญญาที่พัฒนาแลว  ซ่ึงสงผลตอแรงจูงใจ

ภายนอก มีความคาดหวัง ๆ ก็คือวา ตองการจะใหวิชาสมาธิ ไดเขาถึงคนทุกกลุมทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพ ผานในหลักสูตร

ครูสมาธิ กลาวคือแรงจูงใจภายในไดสงผลตอแรงจูงใจภายนอก ผลที่พบวาเม่ือครูสมาธิและอาจาริยสาไดรับความรูแลว 

ตองการใหคนอ่ืนไดรูบาง ไดรูส่ิงที่ไดรูมา เพราะวาเปนประโยชนตอครอบครัวและตอตนเองและสังคม คือแรงจูงใจภายนอกที่

เปนเรื่องความคาดหวังหรือเปาหมาย สอดคลองกับแนวคิดของสุชาดา สุขบํารุงศิลป  (2553) ที่กลาววา แรงจูงใจเปนพลังของ

แตละคนที่ทําใหกระทําอยางใดอยางหน่ึงจนสําเร็จโดยมีกระบวนการเกิดจากการที่มนุษยทุกคนมีความคาดหวังความตองการ   

ในสวนของอาจาริยสายอมตองการขวัญและกําลังใจ เพื่อเปนแรงจูงใจใหงานประสบผลสําเร็จ สอดคลองกับแนวคิดของพิเชษฐ 

สิชฒรังสี (2529) ที่กลาวถึงเรื่องน้ีวา การจูงใจเปนส่ิงสําคัญสําหรับการกระทําของมนุษยและเปนส่ิงที่ยั่วยุใหคนไปถึงซ่ึง

วัตถุประสงคที่มีสัญญาเก่ียวกับการไดรับการยอมรับการชมเชยหรือรางวัล  หรือการทําใหเกิดความพอใจ ซ่ึงเปนเหตุใหการ

ทํางานประสบผลสําเร็จ 

 

8. ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

วิธีการเผยแผดังกลาว สามารถนํามาเปนตนแบบของการจัดการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ หรือหลักสูตร

ครูสมาธิในวัดใหเปนสถานที่ปฏิบัติธรรม เพื่อใหไดเปนสถานที่สําหรับการปฏิบัติธรรมที่ไดมาตรฐานเปนเอกภาพเดียวกัน 

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

1. ศึกษาแนวทางในการจัดการหลักสูตรครูสมาธิของอาจาริยสาที่เปนฆราวาสในจังหวัดสงขลา และการประเมินผล

สัมฤทธ์ิในหลักสูตรครูสมาธิ 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิของพระสงฆและฆราวาส 

  

9. กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนสวนหน่ึงของสารนิพนธเรื่องแรงจูงใจในการเผยแผหลักสูตรครูสมาธิของอาจาริยสาที่เปนฆราวาส

ในจังหวัดสงขลา ซ่ึงไดรับการชวยเหลือจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษยและสังคม คณะศิลป

ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ คณาจารยประจําหลักสูตร โยมนองจิรัชยา เจียวกก รวมทั้งอาจารย 

ร.ท.จรัส ศรีรัญเพชร และอาจารย พ.ต.อ. (หญิง) นวลสม ศรีรัญเพชร เปนผูนําวิชาสมาธิในหลักสูตรครูสมาธิของพระธรรม

มงคลญาณ (วิริยังค สิรินฺธโร) มาเผยแผในภาคใตเปนแหงแรกที่จังหวัดสงขลา ผูวิจัยขออนุโมทนาขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ 

โอกาสน้ี 
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การเสือ่มสลายของกลุมอนรุักษปาชุมชนกาลอ1 

The Deterioration of the Kalo Community Forest Conservation Group 

 

ณชพงศ จันจุฬา2* นุรดี ลาเตะ3 และนท ศิริกาญจน4 

 
1บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง “ระบบกรรมสิทธ์ิและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่ลุมนํ้า 

สายบุร”ี โดยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559 

2อาจารยประจํา สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

3นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
4นักวิจัยอิสระ 

*nachapong.j@psu.ac.th 

 

บทคัดยอ  

 

การวิจัยเชิงคุณภาพน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหถึงสาเหตุของการเส่ือมสลายกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ ตําบลกาลอ 

อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสนทนากลุม (Focus group) และการสัมภาษณเชิงลึก โดยสัมภาษณ 

อดีตคณะกรรมการกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ ผูนําหมูบาน ผูไดรับผลประโยชน วิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหาแบบพรรณนาความ 

และตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา ผลการศึกษา พบวา  ปจจัยที่สงผลตอการเส่ือมสลายของกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ เกิดจาก 

1) โครงสรางการบริหารงานกลุมถูกกําหนดขึ้นเพื่อใหเห็นถึงการมีสวนรวมแตไมไดนําไปสูการปฏิบัติจริง 2) ผลกระทบจาก

เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต สงผลตอการจัดกิจกรรมหลายดานไมสามารถทําได เชน การสํารวจเขตแนวปา 

การพบปะพูดคุยในระหวางคณะกรรมการลดนอยลง และ 3) การเขามาของคนภายนอกและทุนสนับสนุนการพัฒนาอยางมาก

และรวดเร็วสงผลใหกลุมอนุรักษปาชุมชนที่เติบโตอยางรวดเร็ว ซ่ึงความสําเร็จที่เกิดขึ้นน้ันมาพรอมกับ อํานาจ เงิน และความ

คาดหวัง จนทีมงานปรับตัวไมทันและหลงกับอํานาจ การชื่นชม และเงินตราที่เขามา ทําใหความศรัทธาของชาวบานหมดไป 

จึงทําใหกลุมอยูไมไดและยุติกิจกรรมในที่สุด 

 

คําสําคัญ: กลุมอนุรักษ  ปาชุมชน  การเส่ือมสลาย 
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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  
  

ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับส่ิงมีชีวิตไมวาจะเปนมนุษยหรือสัตว ทั้งน้ีเน่ืองจาก

มนุษยไดรับประโยชนจากปาไมมากมาย นับตั้งแตอดีตที่มนุษยเริ่มรูจักพึงพาตัวเอง มนุษยเริ่มเรียนรูการใชประโยชนจากปาไม 

เน่ืองจากปาไมเปนแหลงปจจัย 4 ไดแก อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัย  และเม่ือมนุษยมีวิวัฒนาการการตั้ง

ถิ่นฐานอยูรวมกันเปนสังคม ก็จะเริ่มมีการจับจองเปนของตนเอง มีการปฏิสัมพันธกันในสังคม มนุษยเริ่มเรียนรูที่จะใชเปน

แหลงที่อยูอาศัยทํากิจกรรมตาง ๆ เชน สรางที่อยูอาศัย และทําการเกษตรกรรม ซ่ึงกิจกรรมตาง ๆเหลาน้ี ลวนแตใชประโยชน

จากพื้นที่ปาทั้งส้ิน  

ตําบลกาลอ อยูหางจากจังหวัดยะลา ประมาณ 23 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 28,249 ไร ตั้งอยูระหวางเทือกเขา

กาลอ เทือกเขาลาเกะและปาทึบมีความอุดมสมบูรณ มีพืชพันธุ สัตวปา ระบบนิเวศนที่หลายหลาย มีที่ราบอยูประมาณรอยละ 

20 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากน้ันเปนพื้นที่สูงปาเขาสลับซับซอน เปนพื้นที่ตั้งรกรากชาวบานเปนเวลา 400 ป กอนยุคสมัย

กษัตรมาลายู ในอดีตใชพื้นที่ทําการเกษตร แบบยังชีพ เก็บของปาลาสัตว  มีการทํานาปลูกขาวในที่ลุม ที่ราบเชิงเขามีการทําไร 

เชน ปลูกขาว ฝาย ออย และผลไมพื้นเมือง ตลอดจนปลูกพืชผักสวนครัวตามความจําเปน มีวิถีชีวิตที่พึงพาอาศัยปาเขา (วัน

เพ็ญ เพชรคง และคณะ, มปป : 8) 

เม่ือประชากรที่เพิ่มขึ้นผนวกกับพลังผลักดันทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุงคาขาย โดยใชปาเปนตัวสําคัญเชิง

พาณิชย เชนน้ีกอใหเกิดภาวะแหงแลงเน่ืองจากตนนํ้าลําธารถูกทําลาย ฝนไมตกตองตามฤดูกาล เม่ือยามนํ้าหลากก็เกิดนํ้าทวม

ฉับพลันและมีการพังทลายของดินอยางรุนแรง จนเปนปญหาตอการประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเปนทุกขรอนของ

แผนดินพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงปญหาดังกลาวยิ่งนัก โดยเฉพาะเรื่องปาไมเปนส่ิงที่พระองคทรงหวงใย

เปนอยางมาก ตั้งแตเริ่มเสด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติเปนตนมา (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2559) ทฤษฎีการพัฒนาฟนฟูปาไมอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ.คนเม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 จาก http://www.chaipat.or.th 

กาลอ เปนชุมชนเกาแกมีอายุราว 400 ป เปนชุมชนแหงแรกของอําเภอรามัน มีการตั้งถิ่นฐานมานานกอนสมัย

กษัตริยอิสลามปกครอง เปนชุมชนทีมี่ 2 วัฒนธรรม คือ ชุมชนไทยพุทธและมุสลิม มี 4 หมูบาน คือ หมูที่ 1 บานแบหอ หมูที่ 2 

บานกาลอ หมูที่ 3 บานทํานบ และหมูที่ 4 บานตะโละมีแย มีประชากรทั้งหมด  2,935 คน ชาย 1,416 คน หญิง 1,519  

จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 719 ครัวเรือน (ขอมูล ความจําเปนพื้นฐาน ระดับตําบล ป 2559) 

ตําบลกาลอ อยูหางจากจังหวัดยะลา ประมาณ 23 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 28,249 ไร ตั้งอยูระหวางเทือกกาลอ 

เทือกเขาลาเกะและปาทึบมีความอุดมสมบูรณ มีพืชพันธุ สัตวปา ระบบนิเวศนที่หลากหลาย มีที่ราบอยูประมาณรอยละ 20 

ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากน้ันเปนพื้นที่สูงปาเขาสลับซับซอน พื้นที่สวนใหญปกคลุมดวยพันธุไมและสัตวหลากหลายชนิด 

บริเวณที่เปนจุดสูงสุด คือ ยอดเขาปกโยะ หรือ บูเกะบลียอ มีระดับควาสูง 1,096 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ปาบริเวณน้ีจะเปน

ปาตนนํ้าของลําธารหลายสาย เปนแหลงอาหารและเก็บหาของปาของชุมชน และเปนพื้นที่อยูอาศัยของสัตวปาหลายชนิด  

ชาวบานในอดีตใชพื้นที่ทําการเกษตร แบบยังชีพ เก็บของปาลาสัตว  มีการทํานาปลูกขาวในที่ลุม ที่ราบเชิงเขามีการ

ทําไร เชน ปลูกขาว ฝาย ออย และผลไมพื้นเมือง ตลอดจนปลูกพืชผักสวนครัวตามความจําเปน ทุกครัวเรือนจะมีการเล้ียงวัว 

ควายเปนอาหารและแลกเปล่ียนเปนเงินสด ชาวบานมีความเชื่อเรื่องเจาปาเจาเขา เปนส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจและกําหนดวิถี เปน

วัฒนธรรมการดํารงชีวิตที่ใหความสําคัญตอทรัพยากรแตละดานในพื้นที่ โดยมีผูนําชาวบานทําหนาที่เสมือนเปนทูต ติดตอ 

แปลสารจากเจาปาเจาเขามาสูคนในพื้นที่ ในการจัดสรรทรัพยากรแตละชนิดแตละพื้นที่เปนพื้นที่ที่ทุกคนตองดูแลและปฏิบัติ

อยางเครงครัด แตราว 100 กวาป การพัฒนาดานเศรษฐกิจจากภายนอกเริ่มเขามาในพื้นที่ บริษัทอังกฤษ โดยนายดอรสัน

ไดรับสัมปทานเหมืองแรดีบุกจากรัฐบาลไทย มีการทําเหมืองแรดีบุกขนาดใหญที่หมูบานแบหอ ทําใหชุมชนและทรัพยากร

ไดรับผลกระทบ เชนมีการทําลายตนไม สัตวปา มากกวา 4,000 ไร และลักลอบทําเหมืองนอกเขตสัมปทาน วิถีชีวิตของ

ชาวบานกาลอเปล่ียน จากการใชชีวิตเพื่อหากินแตละวันเพียงแคเล้ียงชีพมาเปนการหารายได สะสมเงิน จากการขายของปาไม
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บนเทือกเขากาลอไดรับผลกระทบจากการทําลายปาเปนบริเวณกวางขึ้นเรื่อย ๆ ทางรัฐบาลจึงไดเขามาจัดสรรตามกฎหมาย 

โดยไดออกใบเหยียบย่ํา ซ่ึงเปนหนังสือขอจับจองที่ดินเพื่อเขาทําประโยชนในที่ดินรกรางวางเปลา 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 ทําใหปาตนนํ้าถูกทําลาย สัตวปา 

ที่มีชวิีตตางอพยพไปอยูในพื้นที่อ่ืน 

  พ.ศ. 2529 กรมปาไมออกประกาศกฎกระทรวงใหปากาลอเปนปาสงวนแหงชาติ แตชาวบานกาลอไดยื่นหนังสือคํา

รองแสดงสิทธิครอบครองที่ดินกับปาไมอําเภอรามัน ตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อสอบสวนสิทธ หรือยกเลิกเขตปาสงวน

ดังกลาว แตไมเปนผล เจาหนาที่เพียงแตรับเรื่องแตไมไดดําเนินการหาคําตอบใหชาวบาน เรื่องเงียบหายไปตามเวลา 

 พ.ศ. 2536 สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลาจะเขามาดําเนินการปฏิรูปที่ดินในตําบลกาลอ แตชาวบานคัดคาน 

เน่ืองจากตองการใหดําเนินคดีตามกฎหมายที่ดินและออกเอกสารสิทธ์ิในพื้นที่ที่ไดยื่นหลักฐานในตอนที่ประกาศเขตปาสงวน 

ทําใหมีการแบงเขตการจัดการปากาลอโดยกรมปาไมและสํานักงานปฏิรูปที่ดินแตก็ยังไมสามารถออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดินทํา

กินใหทุกคน มีเพียงบางแปลงเทาน้ันที่เจาของยินยอมใหที่ดินในครอบครองเขาสูการปฏิรูปที่ดิน และรองขอใหตนสามารถเขา

ใชประโยชน(วันเพ็ญ เพชรคง และคณะ, มปป : 3) 

จากนโยบายการพฒันาและการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศนในพื้นที่ ทําใหชาวบานที่อาศัยในพื้นที่เทือกเขากาลอ 

รวมตัวขึ้นในป พ.ศ. 2537 เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในพื้นที่ปาเขาดวยการจัดสรรทรัพยากร โดยใชแนวคิดการ

ฟนฟูปาตามหลักการพระราชดําริ  “ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง” ใหเหมาะสมกับความตองการของคนในชุมชนและรักษา

ผืนปาตนนํ้าใหคงไดทําหนาที่ในระบบนิเวศนไดเต็มศักยภาพ (ขอมูลจากการสัมภาษณ นายอาสมาน หะมะ วันที่ 21 ธันวาคม 

2560) 

 ดวยการไดรับการชวยเหลือสนับสนุนจากนักวิชาการ นักพัฒนาเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่ เขามานํา

ชาวบานทําเปนผลใหกลุมอนุรักษปาชุมชนประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ว ในป พ.ศ. 2542 กลุมอนุรักษปากาลอ ไดรับ

รางวัล ลูกโลกสีเขียวประเภท ชุมชนดีเดน ดาน“รูปแบบการจัดการปาโดยภูมิปญญาของชาวบาน”ไดรับเงินรางวัล จํานวน 

500,000 บาท ในปเดียวกันทางชุมชนบานกาลอไดรับพระราชทานธงพิทักษปาเพื่อรักษาชีวิต จากสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ และไดรับเงินจากกองทุนขาว จํานวน 100,000 บาท และหลายหนวยงานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ตาง

สนับสนุนงบประมาณ เพื่อการพัฒนาองคกรชุมชน เพื่อสรางเปนพื้นที่ตัวอยางในดานการจัดการปาดวยชุมชน (วันเพ็ญ เพชรคง 

และคณะ, มปป : 8) 

 หลังจาก ป พ.ศ. 2543 กิจกรรมการอนุรักษปาชุมชนกาลอไดเส่ือมสลายลง กฎกติกาที่ชาวบานไดรวมกําหนดไดถูก

ละเมิด ตนไม สัตวปาถูกลักลอบตัดไม ลาสัตว ชาวบานเกิดการเส่ือมศรัทธาในตัวผูนํา เปนผลใหกิจกรรมการอนุรักษปาชุมชน

กาลอยุติลงเม่ือป พ.ศ. 2547 ในที่สุด (ขอมูลจากการสัมภาษณ นายอาสมาน หะมะ วันที่ 21 ธันวาคม 2560) ดังน้ันทางผูวิจัย

จึงสนในที่จะศึกษากระบวนการจัดตั้งและบริหารจัดการกลุมอนุรักษปากาลอ ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อ

วิเคราะหถึงสาเหตุของการเส่ือมสลายของกลุมอนุรักษปาชุมชน  
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2. วัตถุประสงคในการศึกษา  
 

  เพื่อวิเคราะหถึงสาเหตุของการเส่ือมสลายกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

  3.1 แนวคิดปาชุมชน เปนการศึกษาเน้ือหาสาระในประเด็นการจัดการปาชุมชน หมายถึง การจัดการปาในรูปแบบที่

ตองยึดตามความตองการในการพึ่งพิงของชุมชนทองถิ่น โดยชุมชนเปนผูวางแผนและควบคุมการดําเนินงานตามที่ช ุมชน

ตองการ โดยอาศัยกฎระเบียบขอบังคับที่เปนผลมาจาก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อตาง ๆของชุมชน บนพื้นฐานจาก

ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีกรรม ศาสนา วัฒนธรรมที่เกิดจากประสบการณที่ไดส่ังสมมาเปนเวลานานและทําใหสามารถนํามา

กําหนดขอบเขตดานเน้ือหา 

  3.2 แนวคิดการมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัด

ยะลา เขามามีสวนรวมในการพัฒนา เริ่มตั้งแตการมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของสภาพปา 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง วางแผนในกรดําเนินงาน การปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาและการมีสวนรวมในการ

รับผลประโยชน ประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนา (ชานนท วิสุทธิชานนท, 2558: 9)    

  การมีสวนรวมของประชาชนเพื่อบรรลุเปาหมายของกลุมน้ัน ตองเกิดขึ้นในสามระดับ คือ ระดับแรกเปนการเขามามี

สวนรวมเก่ียวของดวยการใหอยางเดียว ระดับที่สูงขึ้นมาอีกระดับหน่ึงคือ การเริ่มรวมตัวเปนกลุมเพื่อทํางานรวมกันและการมี

สวนรวมในระดับสูงสุด คือ การที่ประชาชนตระหนักแนชัดวาเขาตองเปนผูควบคุมสถานการณที่มีผลกระทบตอชีวิตความ

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 ทางดานสังคมและผลประโยชนสวนบุคคล 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล เปนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดและเปนการ

แสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 

  3.3 หลักการทรงงานใน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปยมไปดวยพระอัจฉริยภาพในการแกไขปญหา ทรงมอง

ปญหาในภาพรวม (Macro) กอนเสมอ แตการแกปญหาของพระองคจะทรงเริ่มจากจุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแกไขปญหา

เฉพาะหนาที่คนมักจะมองขาม ดังพระราชดํารัสความตอนหน่ึงวา “...ถาปวดหัวก็คิดอะไรไมออกเปนอยางน้ันตองแกไขการ

ปวดหัวน้ีกอน... มันไมไดเปนการแกอาการจริง แตตองแกปวดหัวกอน เพื่อที่จะใหอยูในสภาพที่คิดไดแบบ (Macro) น้ี เขาจะ

ทําแบบรื้อทั้งหมด ฉันไมเห็นดวย อยางบานคนอยู เราบอกบานมันผุตรงน้ัน ผุตรงน้ี ไมคุมที่จะซอม เอาตกลงรื้อบานน้ี ระเบิด

เลย เราจะไปอยูที่ไหน ไมมีที่อยู วิธีทําตองคาย ๆ ทํา จะไประเบิดหมดไมได...” ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงประโยชนและความสําคัญ

ของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวผูวิจัยจึงไดนอมนําหลักการทรงงานจํานวน 23 ขอ ทั้งในแงของหลักคิด 

หลักวิชา หลักปฏิบัติ(สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  (กปร.). (2559) 

หลักการทรงงาน.คนเม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560. จาก http://www.rdpb.go.th 

  

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 891 

4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 

 

  การศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรูปแบบการสนทนากลุม(Focus group) และการสัมภาษณเชิงลึก โดย

สัมภาษณ อดีตคณะกรรมการกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ ผูนําหมูบาน ผูนําธรรมชาติ  ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(purposive sampling) และแบบลูกโซ (snowball sampling) ผูวิจัยใชแนวคําถามประกอบการสนทนากลุม แลววิเคราะห

ขอมูลเชิงเน้ือหา (content analysis) แบบพรรณนาความ ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) โดยนําขอมูลที่ได 

มาวิเคราะหเบื้องตนดวยการจัดหมวดหมู (typology) และแยกแยะ (taxonomy) ใชหลักตรรกะ เปรียบเทียบความสอดคลอง

ของขอมูลดิบที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

5. ผลการศึกษา/การวิจัย 
 

  5.1 การเส่ือมสลายของกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ 

 จากขอมูลการสนทนากลุม คนพบวา ใน ป 2547 กลุมอนุรักษปาชุมชน ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ 

เปนผลตอกิจกรรมในกลุมฯหลายดานไมสามารถทําได เชน การสํารวจเขตแนวปาที่ชาวบานและคณะทํางานรวมกันสํารวจ

แนวเขตปา 2 เดือนตอ 1 ครั้งดวยการเกรงกลัวความปลอดภัยและเกิดขาวลือถึงกลุมแนวรวมสรางสถานการณความไมสงบใน

พื้นที่ภาคใตใชเสนทางบนปาเขากาลอเปนเสนทางการเคล่ือนไหว  ทําใหมีคนลักลอบตดัไม จับสัตวปาละเมิดกฎระเบียบกติกา

ที่ไดตั้งไว 

 การพบปะพูดคุยในระหวางคณะกรรมการลดนอยลง ดวยการกําหนดโครงสรางการบริหารงานของกลุมถูกกําหนด

เพื่อหวังใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน แตขาดการคํานึงถึงตนทุนความพรอม ศักยภาพของบุคคลในพื้นที่จึงทํา

ใหโครงสรางการบริหารงานกลุมอนุรักษปาชุมชนไมสามารถนําไปสูการทํางานไดจริง ในตลอดการทํางานที่ผานมาไดมีบุคคล

บางสวนในโครงสรางเทาน้ันที่ดําเนินงานเม่ือภาระงานหรือกิจกรรมกลุมเพิ่มขึ้นเปนผลใหภาระงานตกสูบุคคลไมก่ีคนที่จะตอง

แบกรับภาระทั้งหมด จึงเกิดความเบื่อหนาย และการปฏิบัติงานลาชาบกพรองในบางกิจกรรมและหยุดชงัดลงไป เชน กิจกรรม

การสรางกองทุนสวัสดิการและการสงเสริมอาชีพ จึงทําใหชาวบานขาดศรัทธา แกนนําตางแยกยายไปทํางานเล้ียงชีพอ่ืน ๆ ทิ้ง

วัสดุอุปกรณเสียหายและถูกขโมยสูญหายไปในที่สุด สอดคลองกับความคิดเห็นของนายอาสมาน อาหะมะ อดีตเหรัญญิกและ

เลขานุการกลุมอนุรักษปากาลอ (สัมภาษณ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560) เลาถึงสาเหตุของการลมสลายของกลุมอนุรักษปา

ตนนํ้ากาลอเกิดขึ้นดวยหลายปจจัยทั้งที่เกิดจากปจจัยภายในเองที่กลุมเกิดขึ้นและเติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งความสําเร็จที่เกิดขึ้น

น้ันมาพรอมกับ อํานาจ เงิน และคนที่เขามาดูงาน ที่หวังทั้งความรูและบางคนเขามาในรูปของผลประโยชน แตทีมงานรับมือไม

ทันและหลงกับอํานาจ การชื่นชม และเงินตราที่เขามามาก สงผลใหเกิดความแตกแยก และทีมงานไมสามารถบริหาร

ทรัพยากรใหมที่เขามาได เม่ือเกิดความผิดพลาดแมแตนิดเดียว ทําใหความศรัทธาของชาวบานหมดไป จึงทําใหกลุมอยูไมได

และยุติกิจกรรมในที่สุด 

 

6. สรุปผลการศึกษา 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการเส่ือมสลายของกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหถึงสาเหตุของการเส่ือม

สลายกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ผูวิจัยไดคนพบปจจัยที่สงผลตอการเส่ือมสลายของกลุม

อนุรักษปาชุมชนกาลอ ดังน้ี 

 1) โครงสรางการบริหารงานกลุมถูกกําหนดขึ้นเพื่อใหเห็นถึงการมีสวนรวมแตไมไดนําไปสูการปฏิบัติจริง คนปฏิบัติงาน

รับบทบาทหนาที่มากเกินกําลังทําใหดําเนินการไมทั่วถึง และผูนํากลุมบางสวนมีพฤติกรรมฝาฝนกฎกติกาที่ไดตั้งไว  
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  2) ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  สงผลตอการจัดกิจกรรมหลายดานไมสามารถทําได 

เชน การสํารวจเขตแนวปา การพบปะพูดคุยในระหวางคณะกรรมการลดนอยลง  

 3)  การเขามาของคนภายนอกและเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาอยางมากสงผลใหกลุมอนุรักษปาชุมชนที่เติบโตอยาง

รวดเร็ว  

 

7. อภิปรายผลการศึกษา  
 

  จากผลการวิจัยมีประเด็นสาเหตุของการเส่ือมสลายกลุมอนุรักษปาชุมชนกาลอ ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัด

ยะลาที่นาสนใจนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 1) โครงสรางการบริหารงานกลุมถูกกําหนดขึ้นเพื่อใหเห็นถึงการมีสวนรวมแตไมได

นําไปสูการปฏิบัติจริง หมายถึงกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษปาชุมชนการมีสวนรวมของประชาชนยังไมไดบรรลุ

เปาหมาย ไมสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ธรวงศ คงทอง (2543: 21)  กลาวถึงการมีสวนรวม เพื่อบรรลุเปาหมายของกลุม

น้ัน ตองเกิดขึ้นในสามระดับ คือ ระดับแรกเปนการเขามามีสวนรวมเก่ียวของดวยการใหอยางเดียว ระดับที่สูงขึ้นมาอีกระดับ

หน่ึงคือ การเริ่มรวมตัวเปนกลุมเพื่อทํางานรวมกันและการมีสวนรวมในระดับสูงสุด คือ การที่ประชาชนตระหนักแนชัดวาเขา

ตองเปนผูควบคุมสถานการณที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของเขา ทั้งน้ีการมีสวนรวมในการอนุรักษปาชุมชนกาลอเปน

ลักษณะรวมเก่ียวของเพียงอยางเดียว แตไมเขามารวมคิด มีสวนรวมปฏิบัติ รวมประเมินผล เปนผลใหคนปฏิบัติงานรับบทบาท

หนาที่มากเกินกําลัง การดําเนินงานไมทั่วถึง และเปนชองวางใหผูนํากลุมบางสวนเกิดพฤติกรรมฝนกฎกติกาที่ไดตั้งไว            

2) ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  สงผลตอการจัดกิจกรรมหลายดานไมสามารถทําได เชน 

การสํารวจเขตแนวปา การพบปะพูดคุยในระหวางคณะกรรมการลดนอยลง และ 3)  การเขามาของคนภายนอกและทุน

สนับสนุนการพัฒนาอยางมากและรวดเร็วสงผลใหกลุมอนุรักษปาชุมชนที่เติบโตอยางรวดเร็ว ไมสอดคลองกับหลักการทรงงาน

ในสมเด็จพระเจาอยูหัวราชกาลที่ 9 ที่ทรงมองปญหาในภาพรวม (Macro) กอนเสมอ แตการแกปญหาของพระองคจะทรงเริ่ม

จากจุดเล็ก ๆ (Micro)  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ(กปร.).(2559) 

หลักการทรงงาน.คนเม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 จาก http://www.rdpb.go.th แตการเขามาของคนภายนอกและทุน

สนับสนุนน้ันมาพรอมกับ 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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บทคัดยอ  

 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคสองประการ คือ  1. เพื่อศึกษาแหลงบันดาลใจในองคประกอบทางศิลปกรรมของเจดีย

ประธานวัดพระธาตุจังหวัดกําแพงเพชร 2. เพื่อตรวจสอบการกําหนดอายุของเจดียประธานผานลักษณะทางศิลปกรรม โดยใช

ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรศิลปะในการดําเนินการศึกษา ผลการศึกษาพบประเด็นที่ไดจากการศึกษาตามวัตถุประสงค

ขอที่ 1 คือ พบลักษณะทางไวยากรณทางสถาปตยกรรมที่ผสมผสานแหลงบันดาลใจจากหลายแหลง อาทิ ชุดฐานบัวถลา และ

ชุดฐานบัวลูกแกวอกไกปรากฏในเจดียสมัยสุโขทัย การใชบัลลังกยอมุมไมสิบสองกับเจดียทรงระฆังในศิลปะอยุธยาและลานนา 

และสวนปลองไฉนในศิลปะสุโขทัย สําหรับวัตถุประสงคขอที่ 2 เจดียทรงระฆังของวัดพระธาตุน้ีมีลักษณะที่มีทั้งสืบเน่ืองมาจาก

สมัยสุโขทัยและมีสวนที่เปนการสรางสรรคขึ้นมาใหม การกําหนดอายุจากรูปแบบพบวาอยูในระหวางชวงยุคปลายของพุทธ

ศตวรรษที่ 20 - 21 การกําหนดอายุจากการผสมผสานทางงานชางศิลปกรรมของเจดียประธานวัดพระธาตุ มีความสอดคลองกับ

การที่เมืองกําแพงเพชรเปนเมืองหนาดานของสุโขทัยซ่ึงติดตอกับลานนา มีความสําคัญตอเน่ืองมาจนถึงสมัยอยุธยาจึงพบแหลง

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 หรือเมืองชากังราวฝงตะวันออกของแมนํ้าปงเดิมทีเปนชุมชนเมืองที่สรางใหม

ภายหลังเม่ือเมืองนครชุม(ฝงตรงขาม)หมดความสําคัญลงในสมัยหลังรัชกาลพระมหาธรรมราชาลิไท (ราวพุทธศตวรรษที่ 20) 

(อภิวันทน  กัญชนะ, บรรณาธิการ, 2544: 99) ภายในวัดพระธาตุมีงานพุทธศิลปชิ้นสําคัญคือ เจดีย  ซ่ึงในวัดพระธาตุน้ีมีเจดีย

อยู 3 องค ประกอบดวยเจดียทรงระฆังที่มีฐานแปดเหล่ียมในผังส่ีเหล่ียมเปนองคประธานของวัดซ่ึงตั้งอยูดานหลังวิหาร และมี

เจดียบริวารที่มีรูปแบบเปนทรงระฆังคลายเจดียประธานอีก 2 องคตั้งอยูที่มุมทั้งสองของผังทางดานหนาของวิหาร  สําหรับ

เน้ือเรื่องในบทความน้ีจะศึกษาเจดียประธานของวัดพระธาตจัุงหวัดกําแพงเพชรเปนหลัก (ภาพที่ 1)   

ชื่อของวัดพระธาตุ ใชเปนคําเรียกแทนเจดียประธานของวัด ตามตํานานพุทธเจดียพระธาตุเจดียหมายถึงส่ิงกอสราง

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา(ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา, 2518: 7-

10) และตรงกับความหมายของ Stupa หรือสถูปซ่ึงเปนคําใชเรียกส่ิงที่เปนเจดียมาชานานแลว (Adrian Snodgrass, 1985: 

156) สําหรับกรณีศึกษาน้ีชื่อของวัดนาจะมีความเก่ียวของกับบานเมืองที่เจริญขึ้นมากอนในดานคําที่ใชเรียก โดยสืบทอดคํา

เรียกตามแบบอยางการเรียกเจดียในสมัยสุโขทัย ซ่ึงพบคําวาพระธาตุ ดังปรากฏในจารึกบางหลัก เชน พระยามหาธรรมราชา 

กอพระธาตุ หรือกลาวถึง พระศรีรัตนมหาธาตุ ซ่ึงสถูปและเจดียบางครั้งใชควบคูกัน สวนคําวาพระธาตุก็ลวนมีความหมาย

เดียวกับเจดีย (ศิลปากร,กรม, 2526: 29-30) ที่มาและความสําคัญของการศึกษาเจดียประธานวัดพระธาตุ จังหวัดกําแพงเพชรน้ัน 

เริ่มจากความนาสนใจของรูปแบบและไวยากรณทางสถาปตยกรรมเจดียองคน้ี ซ่ึงยังไมพบหลักฐานจารึกหรือเอกสารที่ระบุป

สรางเปนลายลักษณอักษร  แตรูปแบบของเจดียมีความสวยงามแปลกตาไปจากระเบียบการประดับชุดฐานตลอดจนถึงสวน

ยอดของเจดียทรงระฆังตามประเพณี เรื่องของอายุเจดียและแหลงบันดาลใจในการสรางสรรคจึงเปนปริศนาที่นาคนควาตอไป  

 
    ภาพที่ 1 เจดียประธานวัดพระธาตุ พรอมภาพลายเสนและแผนผัง* 

      ที่มา* : (สุรพันธ กล่ินขจร, 2523: 122-123) 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา  
 

1. เพื่อศึกษาแหลงบันดาลใจในการสรางสรรคองคประกอบทางศิลปกรรมของเจดียประธานวัดพระธาตุ จังหวัด

กําแพงเพชร 

2. เพื่อตรวจสอบการกําหนดอายุของเจดียประธานผานลักษณะทางศิลปกรรม 
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3. วิธีการดําเนินการศึกษา 
   

ในการดําเนินการศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรศิลปะในการดําเนินการศึกษา ประกอบดวยลําดับขั้นตอน

ดังน้ี 1. กําหนดปญหา  2. อธิบายที่มาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 3. กําหนดวัตถุประสงค 4. ทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ 

ที่เก่ียวของ 5. การกําหนดรูปแบบการวิจัย 6. รวบรวมขอมูล 7. จัดการกับขอมูล 8. วิเคราะหและตีความขอมูล 9. การสรุปผล

วิจัย เปนตน  เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในแตละขั้นตอน ผูศึกษาใชขอมูลทั้งส้ินสองสวนคือ สวนแรกคือขอมูลภาคสนาม 

และสวนที่สองคือขอมูลภาคเอกสาร สําหรับขอมูลภาคสนามน้ันผูศึกษาใชวิธีการลงพื้นที่ภาคสนามในขอบเขตของพื้นที่

กรณีศึกษา คือ วัดพระธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร ในการศึกษาภาคสนามจะศึกษาจากลักษณะทางศิลปกรรมของเจดียประธาน

อันเปนหลักฐานชิ้นสําคัญ โดยใชเกณฑการคัดเลือกกรณีศึกษาแบบจําเพาะเจาะจงจากความนาสนใจในการศึกษาอายุสมัย 

หรือเปนเจดียที่ยังไมมีการระบุยุคสมัยที่ชัดเจน สวนที่สองขอมูลภาคเอกสาร ผูศึกษาจะนําหลักฐานเอกสารที่เก่ียวของมาใช

ประกอบการทบทวนวรรณกรรม และใชรูปแบบนําเสนอผลการศึกษาในเชิงพรรณา ทั้งน้ีผูวิจัยไดรวบรวมหลักฐานทั้งจาก

เอกสารและการสํารวจภาคสนามเพื่อเปนประโยชนในศึกษาเปรียบเทียบอายุสมัยของเจดียประธานวัดพระธาตุ และใชระเบียบ

วิธีวิจัยทางประวัติศาสตรศิลปะประกอบการพิจารณาลักษณะทางศิลปกรรมของเจดียตั้งแตชุดฐาน องคระฆัง ไปจนถึงสวนยอด  

 

4. ผลการศึกษา 
 

ในการพิจารณารูปแบบของเจดียประธาน วัดพระธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อใหเห็นความสัมพันธตอเน่ืองระหวาง

วัตถุประสงค ผูวิจัยไดแยกประเด็นผลการศึกษาโดยลําดับประเด็น  ดังน้ี 

4.1 พิจารณาจากแผนผังของเจดีย 

เน่ืองจากเจดียประธานวัดพระธาตุหลังน้ีไมพบจารึกระบุปและชื่อผูเปนเจาของไวที่ฐานหรือเอกสารที่เปนลายลักษณ

อักษร  การกําหนดอายุจึงเปนตองอาศัยการพิจารณาหลักฐานอ่ืน ๆมาประกอบ  การศึกษาคนควาจึงเริ่มที่แผนผังของเจดีย   

ประกอบกับการตั้งขอสังเกตจากการสํารวจพื้นที่กรณีศึกษา (ภาพที่ 1)  หากพิจารณาจารรูปแบบการทําแผนผังใหเจดีย

ประธานอยูดานหลังวิหารก็มีใหพบไดทั่วไปในสมัยสุโขทัย เชน วัดชางลอมเปนตน (ภาพที่ 8) เจดียชางลอมน้ีถือเปนเจดียทรง

ระฆังที่มีการกอสรางในชวงแรกเริ่มของศิลปะสุโขทัยซ่ึงไดรับอิทธิพลทางรูปแบบมาจากพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ(สุ

ภัทรดิศ ดิศสกุล, ม.จ., 2515: 2)  ซ่ึงแผนผังวิหารจะแยกกันเปนคนละสวนกับเจดีย แตสําหรับเจดียประธานวัดพระธาตุมีส่ิงที่

เกิดขึ้นใหมตางจากวัดในสมัยสุโขทัยก็คือการสรางวิหารใหติดกับลานประทักษิณของเจดียประธานซ่ึงลักษณะน้ีสอดคลองหรือ

คลายกับแผนผังของวัดในสมัยอยุธยายุคตน (ราวชวงตนพุทธศตวรรษที่ 21) กลาวคือ มีการปรับแผนผังโดยการรวมพื้นที่ใช

สอยใหสวนทายวิหารยื่นลํ้าเขามาในอาณาเขตของระเบียงคดทําใหสามารถเดินประทักษิณรอบเจดียประธานไดเพื่อความ

สะดวกในการดําเนินพิธีกรรมทางศาสนาอยางตอเน่ือง ลดเวลาในการเดินยายออกจากสถานที่หน่ึงไปประกอบพิธียังสถานที่

หน่ึง (ภาพที่ 2-3)  
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ภาพที่  2 สวนวิหารของวัดพระธาตุ          ภาพที่ 3ภาพถายทางอากาศ แสดงวิหารหนาเจดีย  

ที่มา* : (อภิวันทน  กัญชนะ,บรรณาธิการ, 2544: 98) 

       
ภาพที่ 4 ไวยากรณทางสถาปตยกรรมของเจดียสมัยสุโขทัย     ภาพที่ 5 ไวยากรณทางสถาปตยกรรมของเจดียสมัยอยุธยา 

 

4.2 พิจารณาจากรูปแบบของเจดีย 

รูปแบบของเจดียประธานของวัดพระธาตุเปนเจดียทรงระฆัง(ภาพที่ 1) ซ่ึงแหลงบันดาลใจทางศิลปกรรมที่ปรากฏมี

ความเก่ียวของกับในสมัยสุโขทัยตอนตนที่นิยมใหกอสรางเจดียทรงกลมแบบลังกา (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 

นาจะสรางสมัยหลังสุโขทัยตอนปลาย จึงควรสันนิษฐานการกําหนดอายุไวใหอยูในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 20 

โดยประมาณ (พิจาราณาภาพที่ 1 พรอมกับเปรียบเทียบภาพที่ 4-5) 

ภายในบริเวณวัดพระธาตุ ในดานวัสดุกอสรางน้ันพบวาวัสดุที่ใชมีทั้งศิลาแลงและอิฐ โดยสวนใหญจะเปนอิฐ ตางไป

จากวัดพระแกวที่อยูบริเวณใกลเคียงที่ใชศิลาแลงกอทั้งหมด (ภาพที่ 11)  ในประเด็นเรื่องอายุ วัดพระธาตุน้ีอาจมีอายุที่อยูใน

สมัยหลังกวาวัดพระแกวหรืออาจเปนสวนขยายของวัดพระแกวก็เปนได  อีกประการคือ การเลือกใชวัสดุที่เหมาะกับเจดีย 

ลานนานิยมตกแตงชั้นชุดฐาน การประดับลูกแกวอกไกน้ัน การเลือกใชอิฐในการกออาจจะแสดงลักษณะของลวดลายและ
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องคประกอบที่ซับซอนไดชัดเจนและงดงามกวาศิลาแลง ดังน้ันการกําหนดอายุโดยพิจารณาเพียงวัสดุอยางเดียวอาจยังไม

เพียงพอ 
 

4.3 วิเคราะหลักษณะทางศิลปกรรมเพื่อสันนิษฐานอายุของเจดีย 

ขอสังเกตองคประกอบทางสถาปตยกรรมของเจดีย  สําหรับเจดียประธาน วัดพระธาตุหลังน้ี เริ่มสังเกตจากงานกอชุด

ฐานเปนตนไป  ไดแก  ฐานเขียง รองรับฐานแปดเหล่ียม 2ชั้น เหนือขึ้นไปเปนชุดฐานบัวลูกแกวอกไก 2 ฐาน ชุดลางคาด

ลูกแกวอกไกที่ทองไม 1 เสน ชุดบนคาด 2 เสนเปนการเรงจังหวะใหกระชั้นเขาสูเบื้องบน  ถัดขึ้นมาอีกชั้นเปนสวนของชุดฐาน

บัวถลา 3 ฐาน ตอดวยบัวปากระฆัง รองรับองคระฆังที่มีบัลลังกยอมุมไมสิบสอง  คาดลูกแกวอกไก 2 เสน มาถึงสวนกานฉัตร  

มีการประดับดวยลวดบัวลูกแกวอกไก ไมพบการประดับพระสาวกลีลาหรือละเวนการประดับตกแตงลายอยางที่สุโขทัยเคยทํา

มากอน  การคาดดวยลูกแกวอกไก 1 เสนน้ี ทําใหเกิดความตอเน่ืองทางจังหวะลาย และไมปลอยใหมีพื้นที่วางมากเกินไป สงผล

ใหทั้งเจดียมีจังหวะที่สมดุลทั้งสวนฐานดานลางและบัลลังกเหนือองคระฆังดวยการสลับคั่นลวดบัวลูกแกวอกไกเปนจังหวะ จาก

ฐานถึงยอด คือ 1 เสนลวดบัว - 2 เสนเสนลวดบัว - 2 เสนลวดบัว - 1 เสนลวดบัว สลับกันโดยลดขนาดลวดบัวใหสัมพันธ

ตามแตละสวนที่สอบขึ้นไป  สามารถสังเกตไดวาชางผูสรางเจดียไดคํานึงถึงความตอเน่ืองวาเริ่มตนลายอยางไรก็จบดวยลายน้ัน  

อยางไรก็ตาม มีหลายส่ิงที่ตองนํามาประกอบการพิจารณา  เน่ืองจากวัดพระธาตุไดผานการซอมบูรณะมาหลายสมัย จึงเร็วเกิน

กวาที่จะสรุปวางานประดับลวดบัวทั้งหมดเปนส่ิงที่มาพรอมกับการสรางเจดียในคราวเดียวกัน เพราะบางสวนอาจเปนส่ิงที่พึ่ง

จะเพิ่มเติมเขามาในชวงที่มีการบูรณะหลายครั้งก็เปนได (ภาพที่1) แตส่ิงที่ชวยยืนยันเรื่องการผสมผสานรายละเอียดทาง

ศิลปกรรมแรกสรางไดคือลักษณะการยอมุมที่บัลลังก รวมไปถึงการประดับลวดบัวลูกแกวอกไกที่ฐาน โดยอยางนอยที่สุดก็ทําให

เราทราบเปนเบื้องตนวามักจะเปนงานชางลานนา ซ่ึงก็ไดรับอิทธิพลจากงานชางพุกามมาอีกตอหน่ึง อยางเชนที่เจดียวัดพระ

ธาตหุริภุญไชย(อายุปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ประกอบการพิจารณาสวนของบัลลังกยอมุมและการประดับลวดบัวลูกแกวอกไก

ในภาพที่ 7)  

       
ภาพที่ 6  เจดียประธานวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม จ .สุโขทัย ภาพที่ 7 เจดียประธานวัดพระธาตุหริภุญชัย จ .ลําพูน  

ท่ีมา* : (สันติ เล็กสุขมุ, 2544: 141) 
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ภาพที่ 8 ภาพถายดานหนาเจดียประธาน วัดชางลอม อ .ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  พรอมภาพลายเสน* 

ที่มา* : (อภิวันทน  กัญชนะ,บรรณาธิการ, 2544: 98) 
 

รูปแบบเจดียทรงระฆังในศิลปะสุโขทัยที่พบทั่วไปจะไมนิยมยอมุมที่บัลลังกหรือลูกแกวอกไก เหนือกานฉัตรขึ้นไปเปน

บัวฝาละมีที่มีลักษณะไมหนาเทาของอยุธยารองรับปลองไฉนอยู แตไมมีการเวนระยะคั่นจังหวะเหมือนปลองไฉนในศิลปะ

อยุธยา และสุดทายก็จบดวยองคประกอบที่เรียกวาปลี ตัวอยางของเจดียทรงระฆังที่งดงามแบบพุทธศิลปสุโขทัยแทสามารถชม

ไดที่วัดชางลอม อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ภาพที่ 8) 

สวนฐานแปดเหล่ียม เปนขอสังเกตอีกประการหน่ึงถึงที่มาของแรงบันดาลใจ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกันระหวาง

เจดียประธานของวัดพระธาตุจังหวัดกําแพงเพชรกับเจดียทรงระฆังที่มีฐานแปดเหล่ียมในศิลปะอยุธยาแลว รูปแบบฐานน้ีจะพบ

เกาทีสุ่ดอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 18-19 เชน เจดียประธานวัดพระแกว อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (ภาพที่ 12)  จัดเปน

สายวิวัฒนาการรุนตน ๆที่จะเปนตนแบบตอไปใหกับสุพรรณบุรี อยุธยาดวย  แตเปนแบบที่มีเรือนธาตุคือจะมีการเจาะชองคูหา

เขาไปในเรือนธาตุทรงแปดเหล่ียม ในขณะที่เจดียประธานวัดพระธาตุเปนแบบที่ไมมีเรือนธาตุ ที่ฐานไพทีปรางคประธานวัดราช

บูรณะ ก็มีเจดียประจํามุมที่อยูในผังแปดเหล่ียมคาดลูกแกวอกไกเชนกัน อีกตัวอยางคือเจดียวัดสามปล้ืม ที่อยุธยาเชนกันถา

หากเจดียวัดพระธาตุเปนอยุธยายุคตนก็คงมีมาลัยเถาปรากฏแลวดังน้ันจึงไมนาจะลวงเลยไปถึงชวงที่ถูกอยุธยาครอบครอง   

    
     ภาพที่ 9*            ภาพที่ 10*            ภาพที่ 11         ภาพที่ 12* 

 

ภาพที่ 9 รัตนเจดีย วัดกูกุด จ.ลําพูน*  ภาพที่ 10* เจดียวัดนางคํา จ.พระนครศรีอยุธยา 

ที่มา* : รัตนเจดีย.คนเม่ือ 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.คนเม่ือ 12 ธันวาคม 2560 จาก http://www.u-

toseen.com/watthai/center/chainat/watpakoawcnat.htm 
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การทําเจดียที่มีฐานแปดเหล่ียมในทางเหนือที่เปนหลักฐานรุนเกาสุดก็มีเชนกัน  เปนตนวารัตนเจดียหรือเจดียแปด

เหล่ียมวัดกูกุด(วัดจามเทวี) จังหวัดลําพูน เปนเจดียในแควนหริภุญชัย (ภาพที่ 9) ซ่ึงเปนวิวัฒนาการตอเน่ืองมาจากศิลปะทวาร

วดีในภาคเหนือ  ดังน้ันอาจจะรับอิทธิพลลานนาโดยตรงมากกวาที่จะรับมาอีกตอหน่ึงโดยผานมาทางเมืองสรรคบุรี (ภาพที่ 12)  

ประกอบกับกําแพงเพชรเองก็มีพัฒนาการตอเน่ืองดวยเชนกันเพราะเจดียทรงระฆังในผังแปดเหล่ียมที่พบในกําแพงเพชรก็

ปรากฏอยูหลายแหง เชน เจดียวัดพระแกว จังหวัดกําแพงเพชร (ภาพที่ 11 ) อีกตัวอยางที่ใชเปรียบเทียบคือ  วัดศรีพิจิตรกิรติ

กัลยารามหรือวัดตาเถรขึงหนังในสุโขทัยสรางในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 (ระบุพ.ศ.1947) โดยมีจารึกระบุไววาใหสรางโดย

ชางกําแพงเพชร(ศักดิ์ชยั สายสิงห, 2560: 260-279) โดยนิมนตพระเถระชั้นผูใหญจากเมืองกําแพงเพชรมาอํานวยการสรางวัด

แหงน้ี จะเห็นไดวาชวงกลางพุทธศตวรรษที่20 ชางกําแพงเพชรแมจะมาสรางวัดในสุโขทัยก็ยังนิยมการยอมุม ยืดทองไมสูงและ

ประดับบัวลูกแกวอกไกอยู (ภาพที่ 6)  ประกอบกับอาจจะสืบเน่ืองมาจากในราวตนพุทธศตวรรษที่ 20 น้ันเปนชวงที่สุโขทัยกับ

ลานนามีความสัมพันธอยางมากในทางศาสนาและศิลปกรรม คือ สมัยพระเจากือนาแหงลานนาตรงกับชวงสมัยพระยาลิไท  

พระเจากือนาไดทูลขอพระสุมนเถรจากสุโขทัยขึ้นมาทําสังฆกรรมภิกษุในลานนาดวย  ศาสนานิกายวัดสวนดอกอาจจะมีนิยมอยู

ในสมัยหลัง  ซ่ึงสัมพันธกับความตอเน่ืองทางศิลปกรรมในชวงเวลาดังกลาว  จึงไมยากที่ชางจะไดรับแรงบันดาลใจจากที่อ่ืนมา

สรางงานพุทธศิลปของบานเมืองตน และรูปแบบลักษณะงานก็ไดสืบทอดมายังชางรุนตอมา 

เจดียประธานวัดพระธาตุน้ีทําใหเห็นพัฒนาการบางอยางที่แสดงใหเห็นวารับอิทธิพลลานนา น่ันคือการยอมุมไมสิบ

สองที่บัลลังก  ถือเปนวิวัฒนาการขามขั้นไมผานสุโขทัยกอน  เพราะลักษณะน้ีไมเคยพบที่วัดใดในศิลปะสุโขทัยที่สรางมากอน  

และรูปแบบเจดียคงเปนพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายหลังวัดตาเถรขึงหนังของสุโขทัย (ภาพที่ 6) อาจเปนเรื่องระหวางลานนากับ

กําแพงเพชรที่มีการติดตอกันโดยตรง นาจะสรางขึ้นชวงที่บานเมืองเจริญรุงเรืองหรือไมก็เมืองที่สงอิทธิพลมากําลังรุงเรือง ซ่ึง

อาจเปนเรื่องของความรุงเรืองทางศาสนามากกวาที่จะเปนเรื่องของการเมือง อีกประการคือ ผูเปนเจาของเจดียหรือแมแต

ผูสรางก็คงมีความเก่ียวของกับลานนาไมทางใดก็ทางหน่ึง อาจมีเชื้อสายลานนาก็เปนได (ภาพที่ 7) นอกจากน้ียังพบการประดับ

กลีบบัวควํ่า-บัวหงายที่สวยปลายขององคระฆังอันเปนส่ิงยืนยันสายสัมพันธทางศิลปะกับทางเหนือซ่ึงรับอิทธิพลศิลปะอินเดีย

สมัยปาละมาอีกทอดหน่ึง ทั้งหมดที่กลาวมาน้ียังอาจสงอิทธิพลไปถึงเจดียทรงระฆังที่มีฐานแปดเหล่ียมสมัยอยุธยาตอนตนดวย 

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 

และการประดับฐานดวยลูกแกวอกไกน้ันก็มีใหพบอยูในเจดียยอดทรงดอกบัวตูมที่สรางในพุทธศตวรรษที่ 19 เชนกันและนิยม

เปนพิเศษในรัชกาลของพระยาลิไท และเจดียทรงระฆังก็ไปปรากฏอีกครั้งในสมัยอยุธยาตอนกลางซ่ึงมีลักษณะบางประการ

เปล่ียนไป แตอยางไรก็ตามสําหรับเจดียที่วัดพระธาตุน้ี การกําหนดอายุไมนาจะมีอายุเกากวาชวงปลายของพุทธศตวรรษที่ 20 

และไมนาจะถึงพุทธศตวรรษที่ 21 เพราะชวงเวลาดังกลาวน้ันเมืองกําแพงเพชรไดถูกผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของอยุธยาไป

เรียบรอยแลว อาจเปนไปไดวาเปนการที่มีแผนผังอยางอยุธยา และการตกแตงเจดียอยางลานนา และระเบียบเจดียทรงระฆัง

เดิมของสุโขทัยน้ันเปนการผสมผสานทางงานชางซ่ึงก็สัมพันธกับการที่เมืองกําแพงเพชรเปนทั้งเมืองหนาดานของสุโขทัย เปน

เมืองสําคัญตอเน่ืองมาจนถึงสมัยอยุธยาและเปนเมืองที่อยูทามกลางการไปมาของทั้งสามอาณาจักรดวย  
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6.  ขอสรุปและขอเสนอแนะ 
 

ผูวิจัยไดดําเนินมาถึงสวนสุดทายของบทความเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยผลการวิจัยพบประเด็นที่ไดจากการศึกษา

ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ทั้งส้ินสามประการ ประการแรก พบลักษณะทางไวยากรณทางสถาปตยกรรมของเจดียแบบสุโขทัย

ผสมผสานอยูหลายประการ เชน ชุดฐานบัวถลา แสดงถึงการรักษาระเบียบของเจดียทรงระฆังแบบสุโขทัยเอาไวอยู และเจดีย

ทรงระฆังก็ไปปรากฏอีกครั้งในสมัยอยุธยาตอนกลางซ่ึงมีลักษณะบางประการเปล่ียนไป ในขณะที่ชุดฐานบัวลูกแกวอกไกเปนส่ิง

ที่พบในงานประดับเจดียยอดทรงดอกบัวตูมหรือเจดียทรงพุมขาวบิณฑในศิลปะสุโขทัย ประการที่สอง การใชบัลลังกยอมุมไม

สิบสองกับเจดียทรงระฆังเปนส่ิงที่ไมปรากฏมากอนในศิลปะสุโขทัย แตเปนลักษณะที่นิยมในเจดียยอมุมสมัยอยุธยา ประการที่

สาม สวนปลองไฉนที่ไมมีทองไมคัน่จังหวะ เปนลักษณะเฉพาะของเจดียทรงระฆังแบบสุโขทัย 

จากวัตถุประสงคขอที่ 2 ในสมัยสุโขทัยมีความนิยมสรางเจดียอยูสามแบบหลักคือ เจดียทรงระฆัง เจดียทรงพุมขาว

บิณฑ และเจดียทรงปราสาท สําหรับเจดียวัดพระธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร มีความเก่ียวของกับเจดียในศิลปะสุโขทัยอยูสอง

รูปแบบคือเจดียทรงระฆัง และ เจดียยอดทรงดอกบัวตูมหรือเจดียทรงพุมขาวบิณฑที่สรางในพุทธศตวรรษที่ 19 และนิยมเปน

พิเศษในรัชกาลของพระยาลิไท การปรากฏขึ้นของเจดียทรงระฆังรุนแรกของสุโขทัยอยูในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 19 ประกอบ

กับการประดับฐานดวยลูกแกวอกไกน้ันก็มีใหพบในเขตที่มีบริบททางวัฒนธรรมใกลเคียง เชน เมืองสุโขทัย และเมืองศรีสัชนา

ลัย แตอยางไรก็ตามสําหรับเจดียที่วัดพระธาตุน้ีมีลักษณะที่มีทั้งสืบเน่ืองมาจากสมัยสุโขทัยและมีสวนที่เปนการสรางสรรค

ขึ้นมาใหม การกําหนดอายุจึงไมควรจะมีอายุเกากวาชวงปลายของพุทธศตวรรษที่ 20 และไมเกินไปกวาพุทธศตวรรษที่ 21 

เพราะชวงเวลาดังกลาวน้ันเมืองกําแพงเพชรไดถูกผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของอยุธยาไปเรียบรอยแลวตามที่ไดกลาวมาในสวน

อภิปรายผล จึงเปนที่แนนอนวาเสนทางของงานพุทธศิลปลูกผสมของกรณีศึกษาในบความน้ีแสดงใหเห็นถึงการรับอิทธิพลจาก

แหลงบันดาลใจหลายแหลงดวยบริบทดานพื้นที่และความสัมพันธกับเมืองอ่ืน ๆ เปนความทาทายทางดานรูปแบบศิลปกรรม

ของชางพื้นเมืองที่มีอิสระทางการสรางสรรคในแบบกําแพงเพชรเองในชวงเปล่ียนผานงานชางสมัยสุโขทัยมาสูสมัยอยุธยา 

อยางไรก็ตามเสนแบงเวลาทางรูปแบบศิลปกรรมบทความน้ีผูวิจัยเพียงสันนิษฐานจากการศึกษาคนควาหลักฐานทั้งหมดที่มี ทั้ง

จากพื้นที่กรณีศึกษาและเอกสาร ยังมิใชขอสรุปที่เปล่ียนแปลงไมได เพราะในอนาคตอาจมีการคนพบหลักฐานลายลักษณ

อักษรที่สามารถระบุปที่สรางไดชัดเจนยิ่งกวาน้ีหรืออาจมีผูศึกษารุนใหมที่จะมีโอกาสใชความกาวหนาทางวิธีการศึกษาตาม

กาลเวลามาชวยไขปริศนาทางอายุสมัยตอไป ทั้งน้ีผูอานที่มีความสนใจในหัวขอน้ีสามารถศึกษาในประเด็นอ่ืน ๆอีกได เชน 

พัฒนาการของเจดียทรงระฆังในบริเวณจังหวัดกําแพงเพชร ทั้งทางดานศิลปกรรม ศาสนา การเมืองฯลฯ นอกจากน้ียังแยกหัว

เรื่องยอยไปศึกษาไดเชน ลักษณะทางศิลปกรรมของชุดฐานเจดีย งานปูนปนประดับเจดีย แผนผัง และ องคประกอบอ่ืน ๆใน

บริบทที่ผูสนใจมีความถนัด เปนตน 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนาแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษกับภาษาไทยและเปรียบเทียบผลการ

เรียนรูดานทักษะการจําคําศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังใชแบบฝกของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม รูปแบบในการวิจัยใชวิธีการเลือกตัวแบบเจาะจง และกลุมตัวอยางที่ไดคือนักศึกษาจํานวน 

14 คน ที่ลงเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลคือแบบทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกอานคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยและแบบฝกอานคําสัมผัส ผูวิจัยใช

การหาคาเฉล่ีย (mean) คารอยละ (percentage) ในการวิเคราะหขอมูลและแสดงผลออกมาในรูปแบบแผนภูมิเสน (graph) 

ผลการวิจัยพบวาหลังจากนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

จํานวน 14 คนใชแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยในลักษณะที่เก่ียวของกับคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

เบื้องตนที่ผูวิจัยไดรวมรวบจากอินเทอรเน็ตและประยุกตคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเขาไป ทําใหการเรียนรูดาน

การจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเพิ่มขึน้รอยละ 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  
 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่มีความสําคัญในการติดตอส่ือสารในโลกยุคปจจุบันและนับวันจะเขามามีบทบาทใน

ทุกแวดวงโดยเฉพาะอยางยิ่งแวดวงการศึกษาในฐานะภาษาตางประเทศ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนนผูเรียนที่มี

ทักษะครบทั้ง 4 ประกอบดวย ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน การพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะ

ที่สําคัญทั้ง 4 น้ีจะเกิดขึ้นไมไดเลยหากผูเรียนไมสามารถรูความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษซ่ึงเปนพื้นฐานในการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ และผูเรียนยังไมสามารถตอยอดการเรียนรูน้ันไปในระดับที่สูงขึ้นได ยกตัวอยางเชน ทักษะการฟงและทักษะการ

พูดหากผูเรียนไมรูความหมายของคําศัพทการฟงน้ันยอมไมสัมฤทธิผลเพราะเราไมสามารถจับใจความคําสําคัญไดวาผูพูด

ตองการส่ือสารอะไรและในลักษณะเดียวกันผูฟงก็ไมสามารถโตตอบกับผูพูดไปไดเน่ืองจากไมรูคําศัพทมากเพียงพอที่จะส่ือสาร

ออกไป จากงานวิจัยของณัฏฐนรี และ ธัญภา (2557) ที่ศึกษาเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษาพบวาการไมรูคําศัพทเปนหน่ึงในอุปสรรคในการส่ือสารภาษาอังกฤษเพราะ

เม่ือตองพูดภาษาอังกฤษ นักศึกษาตองนึกเปนภาษาไทยกอนทุกครั้ง บางครั้งก็ไมสามารถนึกคําศัพทภาษาอังกฤษไดเลย 

เน่ืองจากความรูดานคําศัพทไมเพียงพอ สําหรับทักษะการอานและทักษะการเขียนหากผูเรียนไมรูความหมายของคําศัพทใด

คําศัพทหน่ึงก็ไมสามารถอานจับใจความเน้ือเรื่องได จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับปจจัยภายในที่สงผลตอการอานบทอาน

ภาษาอังกฤษพบวาคลังคําศัพทของนักศึกษาน้ันเปนปจจัยสําคัญลําดับที่หน่ึงที่สงผลใหการอานน้ันไมมีประสิทธิภาพ (ดวงจิตร 

สุขภาพสุข, 2559) และการจะถายทอดความคิดออกมาในรูปแบบตัวอักษรก็ไมสามารถเกิดขึ้นไดเน่ืองจากคลังคําศัพทที่มีใน

ตัวผูเรียนน้ันไมมากพอที่จะเขียนออกมาในรูปของประโยคหรือระดับยอหนาได เปนตน  

เม่ือเปรียบเทียบคําศัพทภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายในเบื้องตนพบวาจะไมเหมือนกัน

เน่ืองจากคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายน้ันมีความหมายที่เฉพาะมากกวาภาษาอังกฤษทั่วไป ทําใหนักศึกษาเกิด

ความยากลําบากในการทําความเขาใจเน่ืองจากระดับภาษาอยูในระดับที่ไมสูงนักเม่ือเทียบกับเด็กสาขาวิชาอ่ืน ๆ และจะสงผล

ระยะยาวในการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเน่ืองจากภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1 น้ันเนนความหมายของ

คําศัพทที่เก่ียวของกับกฎหมายและการเขาใจความหมายภาษาอังกฤษในระดับประโยคและระดับยอหนา หากนักศึกษาไมผาน

ในรายวิชาน้ีนักศึกษาจะไมมีสิทธ์ิที่จะลงเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2 ซ่ึงเปนภาษาอังกฤษสําหรับนัก

กฎหมายในระดับสูงเน่ืองจากนักศึกษาตองศึกษาเก่ียวกับรางสัญญาตาง ๆ ที่เปนภาษาอังกฤษพรอมกับตองสามารถเขียน

สัญญาภาษาอังกฤษเบื้องตนในรูปแบบตาง ๆ ไดดวย จากที่ไดกลาวมาแลวจะเห็นไดวาหากนักศึกษาไมรูความหมายคําศัพท

เฉพาะทางดานกฎหมายแลวก็จะสงผลใหการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายพื้นฐานและระดับสูงไมประสบความสําเร็จ

เทาที่ควร 

ดังน้ันผูวิจัยจึงศึกษาวิธีการเรียนรูการทองจําคําศัพทของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร ภาค กศ.พป. เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเรียนรูความหมายของคําศัพทเฉพาะทางดานกฎหมายที่อาจจะใชไดผลเปนอยางดีกับตัวนักศึกษาและ

เปรียบเทียบผลการใชวิธีการเรียนรูการทองคําศัพทโดยใชแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่เก่ียวของกับ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายน้ัน 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

2.1  เพื่อสรางและพัฒนาแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะการจําคําศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังใชแบบฝกอานคําสัมผัส

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
  

การวิจัยในครั้งน้ีเก็บขอมูลจากนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร ภาค กศ.พป. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 14 คน เก็บขอมูลดวยการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะการจํา

คําศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังใชแบบฝกอานคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซ่ึงผลจากการวิจัยในครั้งน้ีไมสามารถ

นําไปวัดหรือเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางอ่ืน ๆ  
 

4. กรอบความคิดที่ใชวิจัย 
 

 นิยามศัพทเฉพาะ 

 คําพองหรือคําสัมผัส หมายถึง แบบฝกอานออกเสียงคําสัมผัสภาษาอังกฤษ-ไทยที่ ผูวิจัยทําการรวบรวมจาก

อินเทอรเน็ตและประยุกตคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเขาไปซ่ึงมีลักษณะเหมือนกันหรือซํ้ากันโดยสามารถแบงเปน 

3 ชนิดดวยกัน อันประกอบดวยคําพองรูป คําพองเสียง และคําพองรูปและเสียง พนมศักดิ์ มนูญปรัชญาภรณ (2558) กลาววา

คําสัมผัสน้ันมีความไพเราะและความกินความไดลึกซ้ึง นอกจากน้ันนิชรา (2551) กลาวถึงประโยชนของคําสัมผัสวาสามารถ

นํามาบูรณาการใหเกิดประโยชนในการเรียนรูไดเพื่อเพิ่มการจําและความสนุกสนาน 

 ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 Nawin (2551) กลาววา ความจําเปนความสามารถอยางหน่ึงที่สามารถถูกเก็บและนําออกมาใชไดในยามจําเปนหรือ

ที่ตองการ หากความจําน้ันไมถูกนํามาใชจะเรียกวาการเก็บขอมูลอยางเดียวไมใชการจํา ซ่ึงแนวความคิดน้ีสนับสนุน

แนวความคิดของ Guilford (1956) ที่เคยกลาววาความจําจะถูกเก็บไวในสมองจากน้ันจะสามารถระลึกไดถึงหนวยความรูที่ถูก

เก็บไว 

 ในทางจิตวิทยามีทฤษฎีหลัก ๆ เก่ียวกับการจําและการลืมไว 4 ทฤษฎีคือ 1) ทฤษฎีความจําสองกระบวนการโดย

แบงเปนความจําระยะส้ันและความจําระยะยาว ซ่ึงความจําระยะส้ันควรไดรับการฝกฝนอยูเปนประจําใหกลายเปนความจํา

ระยะยาวที่จะติดตัวตลอดไป 2) ทฤษฎีการสลายตัวหรือทฤษฎีการลืม เปนการลืมเลือนเพราะการทบทวนน้ันถูกละเลย หาก

มิไดจดจออยูกับส่ิงน้ันความจําในรูปแบบน้ีจะสลายตัวไป 3) ทฤษฎีการรบกวน ซ่ึงทฤษฎีน้ีขัดแยงกับกับทฤษฎีกอนหนาอยาง

เห็นไดชัดเพราะทฤษฎีน้ีกลาววาเวลาไมไดทําใหความจําหายไปหากแตมีปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบดวยทําใหความรูใหมไปแทนที่

ความรูเกา และ 4) ทฤษฎีการจัดกระบวนการตามระดับความลึก กลาววาความจําไมมีรูปแบบที่ตายตัวและความจําไมไดมี

เวลาเปนตัวชวยในการทบทวน หากแตเกิดขึ้นเพราะความซับซอนของสมองที่สามารถจําส่ิงตาง ๆ ที่ซับซอนไดตางหากหรือ

อาจกลาวอีกนัยหน่ึงไดวายิ่งซับซอนก็ยิ่งจําไดมากน่ันเอง 

 การทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 จุดมุงหมายหลักของการวิจัยในครั้งน้ีคือเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะการจําคําศัพทภาษาอังกฤษกอน

และหลังใชแบบฝกอานคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม ดังน้ันผูวิจัยจึง

ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับปญหาตาง ๆ ไดดังน้ี 

 วิไลวรรณ รวมชาต ิ(2549) ทําการวิจัย ณ โรงเรียนบานปงสนุก จังหวัดลําปาง เพื่อศึกษาสภาพปญหาการอานออก

เสียง การสะกดคําและการบอกความหมายผิดจากกลุมตัวอยางจํานวน 18 คน โดยใชแบบฝกการอานออกเสียง พบวากลุม

ตัวอยางมีความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งมีเจตคติที่ดีขึ้นกับรายวิชาภาษาอังกฤษอีกดวย 

 อุไรวัลย วินทะไชย (2550) ทําการวิจัยการศึกษาและพัฒนาทักษะการอาน กลุมตัวอยางของการศึกษาคือ นักเรียน

จํานวน 38 คนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ปการศึกษา 2550 โดยฝกราย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ผลการวิจัยพบวาเม่ือ

เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลัง การใชแบบฝกอยางงาย ๆ แลวทําใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจในเรื่องคําศัพทมากขึ้น

เพราะนักเรียนไดรับการเนนย้ําถึงขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยูเปนประจํา 
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 อัครัช ขันธปรีชา (2554) ไดสํารวจปญหาการไมรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน ณ โรงเรียนอัญสัมชัญในภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โดยใชแบบฝกและกลุมนักเรียนจํานวน 200 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียนขาดประสบการณใน

การสะกดคําศัพท แตหลังจากใชแบบฝกแลวนักเรียนมีพัฒนาการในการอานสะกดคําศัพท การจดจํา และความเขาใจใน

คําศัพทดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถทําคะแนนไดดีขึ้นดวย 

 จากเอกสารและงานวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังปรากฏในแผนภาพ

ตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องความสามารถการจําคําศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังใชแบบฝกอานคําสัมผัส

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

 

 อยางไรก็ตามจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวาเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตนสามารถสรุป

ได 2 ประเด็นดังตอไปน้ี 

 1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางไมวาจะเปนจากงานวิจัยของ วิไลวรรณ รวมชาติ (2549) อุไรวัลย 

วินทะไชย (2550) และงานวิจัยของอัครัช ขันธปรีชา (2554) ใชเพียงแบบฝกอานอยางงายซ่ึงเครื่องมือน้ันอาจใชไมไดกับ

บริบทนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษไมดีเทาที่ควร โดยบริบทที่แตกตางกันกับการใชเครื่องมือที่แตกตาง

กันอาจไดผลการวิจัยที่ไมเหมือนกัน 

 2. บริบทที่ทําการวิจัย กลาวคือจากงานวิจัยที่กลาวมาเบื้องตนทําการศึกษาเรื่องปญหาการไมรูความหมายของ

คําศัพทในระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดตาง ๆ หากแตในระดับชั้นอุดมศึกษาซ่ึงนาจะนําวิธีการเรื่องคําสัมผัสมาใชในการ

เรียนการสอนไมไดมีการศึกษามากอน 

 ดังน้ันผูทําการวิจัยจึงสนใจที่จะทําการพัฒนาและสรางแบบคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมทั้งเปรียบเทียบ

ผลกอนและหลังการใชแบบฝกอานคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร ภาค กศ.พป.       

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยกลุมตัวอยางคือนักศึกษาจํานวน 14 คน และใชแบบแบบฝกเปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหผูวิจัยไดขอมูลที่แทจริงที่เกิดขึ้น 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
  

ประเภทของการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณคือขอมูลที่แสดงถึง

ขอมูลหรือปริมาณที่สามารถเปรียบเทียบกันไดในลักษณะเทากัน มากกวาหรือนอยกวา (Creswell, 1994, p2.) กลาวคือใน

ทฤษฎี

ความจําและ

การลืม 

แบบฝกอาน

ออกเสียงคํา

สัมผัส

ความสามารถในการจํา

คําศัพทภาษาอังกฤษ

สําหรับนักกฎหมาย 

ผลการเรียนรู 
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งานวิจัยน้ีคือผลการเรียนรูดานทักษะการจําคําศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังใชแบบฝกอานคําสัมผัสภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย 

 การเลือกตัวอยางและลักษณะของกลุมตัวอยาง 

 การวิจัยน้ีใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเลือกศึกษาจากประชากรที่มี

ลักษณะตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย (จิตราภา กุณฑลบุตร, 2550) โดยในครั้งน้ีกลุมตัวอยางคือนักศึกษาสาขาวิชา

นิติศาสตร ภาค กศ.พป. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 14 คน 

ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1 (English for Lawyers 1) จากน้ันผูวิจัยไดสอบถามกลุม

ตัวอยางวาจะอาสาเปนอาสาสมัครเขารวมในงานวิจัยครั้งน้ีหรือไมซ่ึงจากการสอบถามดังกลาวไดพบวานักศึกษาทุกคนจํานวน 

14 คนมีความสมัครใจที่จะรวมในงานวิจัยน้ี และผูวิจัยแจงใหผูเขารวมการวิจัยทราบวาขอมูลที่ใชอางอิงในงานวิจัยจะใชนาม

สมมติแทนชื่อจริงโดยกําหนดใหนักศึกษาแตละคนไดนามสมมติเรียงตามลําดับ SS1, SS2,SS3,…..,SS14 ขอมูลของกลุม

ตัวอยางน้ีจะถูกเก็บเปนความลับ และไมมีผลตอการใหคะแนนและเกรดในรายวิชาดังกลาวมาแลวขางตน  

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยในลักษณะที่เก่ียวของกับคําศัพท

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเบื้องตน โดยประกอบดวยคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยทั้งหมด 12 ชุด ๆละ 10 คํา 

โดยนักศึกษาทุกคนตองทองคําศัพททั้งหมดเรียงตามชุดตั้งแตชุดที่  1 ถึงชุดที่ 12 ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 1: แบบฝกคําสัมผัส 

tax ภาษี heir ทายาท 

ประจําป annual ญาติ cousin 

poor คนจน will พินัยกรรม 

พน over ทํา make 

payer ผูจาย estate ทรัพยสิน 

รายได income ที่ดิน  land 

sum ผลรวม servant คนใช 

  คาใชจาย expense 
  

  แบบทดสอบผลการเรียนรูกอนและหลังการใชแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทย ประกอบดวยคําศัพท

จํานวน 15 คําคัดเลือกจากแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่นักศึกษาไดทองไปทั้งหมด โดยนักศึกษาเปนคนเลือก

คําศัพทภาษาอังกฤษที่กําหนดใหมาจับคูกับภาษาไทยใหเหมาะสม  

 การวิเคราะหขอมูล 

 คะแนนดิบที่ไดรับจากแบบทดสอบผลการเรียนรูกอนและหลังการใชแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยถูก

นํามาวิเคราะห โดยสถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉล่ีย (mean) คารอยละ (percentage) และกราฟแสดงผลขอมูล 

(graph) 
 

6. ผลการวิจัย 
 

  การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเรื่องผลการเปรียบเทียบการเรียนรูดานทักษะการจําคําศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังใช

แบบฝกคําสัมผัสของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 14 คน 

ที่เปนกลุมตัวอยางเฉพาะ โดยผูวิจัยไดเสนอและสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี    
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ตารางที่ 2: การเปรียบเทียบคะแนนทักษะการจําคําศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังใชแบบฝกคําสัมผัส 

คนที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลตาง 

SS1 3 6 3 

SS2 6 10 4 

SS3 6 13 7 

SS4 7 13 6 

SS5 5 14 9 

SS6 6 14 8 

SS7 5 14 9 

SS8 8 15 7 

SS9 7 14 7 

SS10 4 13 9 

SS11 4 10 6 

SS12 9 15 6 

SS13 7 14 7 

SS14 5 14 9 

คาเฉล่ีย (mean) 5.86 12.79 6.93 

คารอยละ (percentage) 39.07 85.27 46.20 

 

  จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวาคะแนนกอนใชแบบฝกคําสัมผัสของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร ภาค กศ.พป.      

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 14 คน มีคาเฉล่ียอยูที่ 5.86 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนน

ต่ําสุดคือนักศึกษาคนที่ SS1 ไดคะแนน 3 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือนักศึกษาคนที่ SS12 ไดคะแนน 9 และสามารถคิดเปน

รอยละ 39.07 

  คะแนนหลังใชแบบฝกคําสัมผัสของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร ภาค กศ.พป. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม          

จังหวัดนครปฐม จํานวน 14 คน มีคาเฉล่ียอยูที่ 12.79 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนนต่ําสุดคือนักศึกษาคนที่ SS1 

ไดคะแนน 6 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือนักศึกษาคนที่ SS8 และ SS12 ไดคะแนนเต็ม 15 คะแนน และสามารถคิดเปนรอยละ 

85.27  

 

 
ภาพที่ 2 : การเปรียบเทียบคะแนนทักษะการจําคําศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังใชแบบฝกคําสัมผัสโดยใชกราฟเสน 

 Pretest      
               (Left) 
 
 Posttest 
 (Right) 
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จากการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการจําคําศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังใชแบบฝกคําสัมผัสโดยใชกราฟเสน

พบวาคะแนนของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 14 คน 

สูงขึ้นทุกคนแมวานักศึกษาคนที่ SS1 ซ่ึงเปนนักศึกษาที่ไดคะแนนต่ําที่สุดทั้งคะแนนกอนและหลังใชแบบฝกคําสัมผัส

ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในลักษณะที่เก่ียวของกับคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเบื้องตนก็สามารถทําคะแนน

เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 40  

โดยสรุปแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยในลักษณะที่เก่ียวของกับคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนัก

กฎหมายเบื้องตนที่ผูวิจัยไดรวมรวบจากอินเทอรเน็ตและประยุกตคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเขาไปทําใหการ

เรียนรูดานการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร  ภาค กศ.พป.        

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 14 คนเพิ่มขึ้นหลังจากฝกแบบฝกทั้งหมดจํานวน 12 ชุด 
 

7. อภิปรายผล 
 

 ผลงานวิจัยดังกลาวสามารถอภิปรายผลไดตามจุดประสงคดังน้ี  

 วัตถุประสงคที่หน่ึงคือการสรางและพัฒนาแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทย จากงานวิจัยของนิชรา 

(2551) และยุพาพร (2557) กลาวถึงคําสัมผัสวาหากมีการนํามาใชในการเรียนการสอนจะกอใหเกิดประโยชนในการเรียนรูได

และเพิ่มการจํารวมทั้งมีความสนุกสนาน งานวิจัยดังกลาวน้ีไดบูรณาการคําสัมผัสกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนัก

กฎหมายทําใหนักศึกษามีความเพลิดเพลินในการทองจําคําศัพทและชวยใหการจําคําศัพทน้ันกลายเปนความจําในระดับลึก

ตามหลักจิตวิทยาเก่ียวกับการจําและการลืมซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Guilford (1956) 

 วัตถุประสงคที่สองคือเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะการจําคําศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังใชแบบฝก

อานคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทย จากการศึกษาคะแนนกอนและหลังใชแบบฝกคําสัมผัสภาษาอังกฤษและภาษาไทยใน

ลักษณะที่เก่ียวของกับคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเบื้องตนพบวานักศึกษาจํานวนทั้งหมด 14 คนคะแนนสูงขึ้นทุก

คนซ่ึงแสดงใหเห็นวานักศึกษาสวนใหญเกิดการเรียนรูคําศัพทแนวใหมและเกิดทักษะในการจดจําคําศัพทมากขึ้นในระดับหน่ึง 

จากผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยอ่ืน ๆ ที่ไดใชนวัตกรรมหรือแบบฝกตาง ๆ มาชวยในการพัฒนาความสารถ

ของผูเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ (วิไลวรรณ รวมชาต,ิ 2549 อุไรวัลย วินทะไชย, 2550 และงานวิจัยของอัครัช ขันธปรีชา, 

2554) 
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บทคัดยอ  

 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการสืบทอดประเพณีแหธงสงกรานตของชาวลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม

และเพื่อศึกษารูปแบบการประดิษฐหางธงสงกรานต ของชาวลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม  การวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพใน

การศึกษาโดยมีขอบเขตพื้นที่หลักคือชุมชนลาวครั่งบานทุงผักกูด จากการเก็บขอมูลแบบมีสวนรวมการสืบทอดประเพณีแหธง

สงกรานตและการประดิษฐหางธง พบวา การสืบทอดประเพณีแหธงสงกรานตไดรับถายทอดจากผูสูงอายุและคนในชุมชนสู

เยาวชนรุนใหมดวยการจัดอบรมใหเยาวชนไดฝกและเรียนรูถึงประวัติความเปนมาของกลุมและวัฒนธรรมประเพณีสําคัญ ๆ 

สมัยโบราณโดยเฉพาะรูปแบบ 912 การประดิษฐหางธงสงกรานตที่ยังคงอนุรักษรูปแบบเดิมไว  

การสงเสริมใหประเพณีแหธงสงกรานตเปนเทศกาลการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบยั่งยืนของจังหวัดนครปฐม

สามารถนําเสนอในรูปแบบการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการสืบทอดการประดิษฐหางธงสงกรานตตามรูปแบบ

โบราณโดยปราชญทองถิ่น เพื่อประยุกตเปนชิ้นงานสงเสริมการสรางอาชีพใหคนในชุมชน ควรมีการเผยแพรและการประชาสัมพันธ

จากหนวยงานที่เก่ียวของ 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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1. บทนํา 
              

ประเพณีเปนสัญลักษณที่แสดงออกถึงวิธีดําเนินการของมนุษย แตเน่ืองจากเหตุการณในชีวิตของมนุษยมีหลายแบบ 

บางเหตุการณก็เกิดขึ้นตรงตามกาลเวลาที่เคยเกิดมาเปนประจําบางเหตุการณก็เกิดขึ้นโดยไมมีความแนนอน บาง เหตุการณจํา

เปนตองเกิดบางเหตุการณก็สุดแลวแตมนุษยจะทําใหเกิดเหตุการณในวิถีชีวิตเหลาน้ัน ทําใหประเพณีพิธีกรรมมี หลายรูปแบบ 

เชน ประเพณีพิธีกรรมตามปปฏิทินซ่ึงเปนประเพณีพิธีกรรมที่คนทุกกลุมในสังคมปฏิบัติกันเปนประจําเม่ือถึง เวลาที่เคยทํามา

ในปกอน ๆ หมุนเวียนครบรอบในหน่ึงป อันไดแก ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต เปนตน สุเมธ เมธาวิทยกุล (2532: 

2) ความเห็นของ ฑิตฐิตา นาคเกษม (2548: 1) กลาววา ประเพณีเปนส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อเปนกรอบในการ ปฏิบัติของกลุม 

คนในสังคมใหเกิดระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑที่จะอยูรวมกัน ในสังคมไดอยางมีความสุข ประเพณีไทยก็จะ ชี้ใหเห็นถึงวิถี

ชีวิตของคนในสังคมไทย ถาไมมีประเพณีซ่ึงเปน กรอบของการดําเนินชวิีตแลว สังคมไทยก็คงไมมีหลักในการ ยึดถือและปฏิบัติ

เพื่อที่จะอยูรวมกัน ดังน้ันคนไทย จึงควรภาคภูมิใจที่มีประเพณีไทยที่เปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง ซ่ึงรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย 

ตางมุงฟนฟูและ สงเสริมประเพณีไทยทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติในเกือบทุกจังหวัด เพื่อดึงดูดคนไทย และชาวตางชาติ         

ใหมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นโดยอาศัยประเพณีไทยที่งดงามและหาดูไดยาก 

นครปฐมเปนจังหวัดที่มีความหลากหลายทางกลุ มชาติพันธ เชน ลาวเวียงอําเภอนครชัยศรี ลาวยวนอําเภอ 

กําแพงแสน ลาวโซงอําเภอบางเลนและกลุมลาวครั่งอําเภอดอนตูม การเคล่ือนยายกลุมคนลาวดังกลาวดวยเหตุผลทางสงคราม 

ชวงสมัยตนรัตนโกสินทร มีการกวาดตอนคนลาวเขาสูประเทศไทยเปนจํานวนมากเพื่อทดแทนพื้นที่วางเปลาและเพื่อใชเปน 

แรงงานในการศึกสงคราม บังอร ปยะพันธ (2541:  25-27) สอดคลองกับสุวิทย ธีรศาศวัต (2543: 129-130) กลาววา 

กองทัพไทยนําคนลาวที่กวาดตอนมาตั้งรกรากที่ฝงตะวันออกและฝงตะวันตกของแมนาเจาพระยา สวนฝงตะวันตกของแมนํ้า 

เจาพระยา เชน เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม นครไชยศรี สุพรรณบุรี อางทอง กรุงเกา กรุงเทพ ชัยนาท อุทัยธานี เปนตน 

โดยเฉพาะกลุมลาวครั่งถือวาเปนกลุมที่มีประชากรมากที่สุดเม่ือ เทียบกับลาวที่อพยพมาพรอมกัน ลาวครั่งเปนกลุม 

ชาติพันธุที่มีถิ่นฐานเดิมอยูที่เมืองภูครัง หัวเมืองลาวที่อยูฝงซายแมนํ้าโขง กองทัพไทยเคยยกทัพไปตั้งม่ันชั่วคราวเม่ือครั้งทํา

สงครามกับเขมรและเวียดนามเม่ือเสร็จศึกก็กวาดตอนผูคนชาวลาวเขามาไวยังเมืองตาง ๆ รอบกรุงเทพมหานครและภาค

อีสานในปจจุบัน ต อมา ในพ.ศ. 2358  เจาเมืองเวียงจันทนจึงได ส งครัวลาวเมืองภูครังลงมายังกรุงเทพมหานคร  

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โปรดเกลาฯ ใหชาวลาวเมืองภูครังไปตั้งชุมชนอยูที่เมืองนครชัยศรีพรอมกับครัวลาว

เมืองพุกราง ลาวเมืองภูครัง ไดถูกกวาดตอนสงลงมาหลายครั้งมาพักไวที่เมืองพิษณุโลกเพื่อสงตอลงมายังกรุงเทพฯ ปจจุบัน

ลาวครั่งตั้งถิน่ฐานอยู ในหลายจังหวัด เชน จังหวัดเลย พิษณุโลก สุโขทัย กําแพงเพชร นครสรรค อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี 

กาญจนบุรี และนครปฐม (บังอร ปยพันธ, 2541: 89-90)  ลาวครั่งเปนกลุมที่ยังคงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม 

โดยเฉพาะประเพณีแหธงสงกรานตหรือ“ผาปาลาว” เปนประเพณีที่แสดงใหเห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชน  

ประเพณีแหธงสงกรานตของลาวครั่งมีแนวปฏิบัติที่แตกตางกันไปบางตามแตละทองถิ่นที่ไดปฏิบัติสืบทอดตอ ๆ กันมาตาม

บรรพบุรษส่ังสอนลูกหลานใหปฎิบัติอยาได ละเลย คือ การทําบุญสรงนํ้าในเดือนหา  ทําบุญตักบาตรในตอนเชา บังสุกุล

กระดูกบรรพบุรุษ กรวดนํ้าอุทิศสวนกุศลแกผูลวงลับ รับศีลพรจากน้ันจึงมีการละเลนเพื่อความ สนุกสนานรื่นเริงและมีมหรสพ

เฉลิมฉลองตอนรับศักราชใหม (ภารดี มหาขันธ, 2532: 174) 

ประเพณีแหธงสงกรานตเชื่อวาเปนวันขึ้นปใหมจึงมีการเฉลิมฉลองรื่นเริงมีขบวนแหธงชัยรอบหมูบานทําบุญทําทาน

อันจะนําความสุขมาสูครอบครัววันขึ้นปใหม วันสงกรานตของชาวลาวครั่ง เริ่มในวันที่ 14 เมษายน เปนตนไปจนส้ินเดือน

เมษายนหรือเม่ือมีการแหธงสงกรานตถือวาส้ินสุดสงกรานต “หางธง” หมายถึงการนําผาอาบนํ้าฝนพระสงฆมา ประดับตบแต

ถักรอย ปกลายฉลุลายตามแบบโบราณดวยดอกไมแลวนําผืนผาไปผูกติดไวกับก่ิงไผสวนปลายไมไผ จึงเปนที่มาของการเรียกวา 

“หางธง”เปนพิธีที่จัดขึ้นในชวงสงกรานต จึงเรียกวา “แหหางธง” สวนคําวา “แหธงหรือแหหางธง ก็คือการนําผืนธงที่ผูกติด

กับไมไผไปแหรอบหมูบานพรอมกับพุมผาปา จึงเรียกวา “แหหางธง” ปจจุบันการทําผืนผาหางธงนิยมนําเส่ือ ปลอกหมอน          
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ผาหมฯลฯ  ที่ชุมชนลาวครั่งบานทุงผักกูดพบวามีการสืบสานการประดิษฐหางธงสงกรานตใหกับเยาชนรุนใหมดวยการ

ฝกอบรมและฟนฟโูดยผูสูงอายุในชุมชนเปนผูถายทอด 

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจที่จะเก็บขอมูลรวบรวมความรู ความสําคัญเก่ียวกับประเพณีแหธงสงกรานต ขั้นตอนและ

วิธีการประดิษฐหางธงตามแบบโบราณ เพื่อเปนการอนุรักษไวและถายทอดใหเด็กรุนใหมไดเรียนรูฝกปฏิบัติ  การวิจัยครั้งน้ีจึง

มุงศึกษา เก่ียวกับกระบวนการสืบทอดประเพณีแหธงสงกรานตรวมถึงรูปแบบการประดิษฐหางธงสงกรานตแบบโบราณเพื่อให

เยาวชนรุนหลังไดเรียนรูสืบทอดตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

           1. เพื่อศึกษากระบวนการสืบทอดประเพณีแหธงสงกรานตของชาวลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม 

           2. เพื่อศึกษารูปแบบการประดิษฐหางธงสงกรานต ของชาวลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม  

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

           ธนะจักร เย็นบํารุง (2524 : 23 -26) กลาวถึงประเพณีสงกรานตวา ในประเทศไทยปรากฏขึ้นในสมัยใดน้ันไมปรากฏ

หลักฐานที่เปนลายลักษณ เชื่อวามากอนสมัยสุโขทัย ประเพณีสงกรานตเปนที่นิยมมากในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศจากคําให

การของชาวกรุงเกาไดพรรณาถึงพิธีสงกรานตวาเปน พระราชพิธีใหญโตและสําคัญมากเที่ยบเทากับพิธีสัมพัจฉรฉินทร (พิธี

ตรุษ) มีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเปนหลัก นอกจากน้ันยังมีพิธีกอพระทรายตลอด 3 วัน คือ ทั้งวันมหาสงกรานต วันเนา และ

วันเถลิงศก สมัยรัตนโกสินทรประเพณียิ่งเพิ่มความสําคัญและความสนุกสนานจนเปนที่นิยมมากตั้งแตสมัยรัชกาลที ่ 1-5  

           จารบุุตร เรืองสุวรรณ (2520 : 152) ศึกษาประเพณีสงกรานต พบวาประเพณีสงกรานตของภาคอีสานน้ัน มีลักษณะ

คลายคลึงกับประเพณีสงกรานตของลาวหลวงพระบางมากทั้งเรื่องคติความเชื่อ ระยะเวลาและลักษณะพิธีกรรม นอกจากน้ัน

ชาวอีสานยังถือวาประเพณีสงกรานตเปนเทศกาลบุญเดือนหา ตามหลักธรรมเนียม “ฮีตสิบสอง” กลาวถึงบุญเดือนหาไววา 

“ฮีตหน่ึงน้ันพอถึงเดือนหาใหไพรชาวเมืองจงพากันสรงนํ้าขัดสีพระพุทธรูปใหทําทุกวัดอยาไลบาง หางเสีย ใหทําแท ๆ ไฟ ๆ บ

ไดวาทั่วทุกแผนหลาใหทําแทสูคน จ่ึงสิสุขยิ่งลนทําถึกคําสอนฮีตคลองควรถือแตปฐมพูน” 

            ขวัญชีวัน  บัวแดง (2546 :75 -76) กลาวถึงชาติพันธุและใหความหมายอัตลักษณวา อัตลักษณทางชาติพันธุ 

(Ethnic indentity)  หมายถึงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่รวมกันของกลุมคนกลุมใดกลุมหน่ึงที่ลักษณะเฉพาะแตกตาง 

จากกลุมอ่ืนซ่ึงอาจจะเปนลักษณวัฒนธรรมเชิงกายภาพ เชน การแตงกาย การสรางบาน ภาษา ตํานาน ความเชื่อและลักษณะ 

พิธีกรรม  

           นิธิ เอียวศรีวงศ (2535 : 50 - 53) กลาวถึงการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมวาเปนการถายทอดหรือการขัดเกลาทาง สังคม

เพื่อใหชุมชนไดเรียนรูระเบียบของสังคม ซ่ึงเปนรูปแบบที่ชวยควบคุมสังคมอีกแบบหน่ึง การถายทอดที่จัดวาเปนแหลง เรียนรู

ที่ใกลตัวมากที่สุดก็คือสังคมในครอบครัว เน่ืองจากมีความใกลชิดระหวางบุคคลในครอบครัว  การถายทอดจึงเริ่มตนที่ พอ  

แม ปู ยา  ตา  ยาย  หรือญาติพี่นองที่มีความสัมพันธตอกัน อบรมส่ังสอน ฝกฝนและปลูกฝง ใหคนในครอบครัวรับรู  เรื่องราว 

ความเปนมา แบบอยางและแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตอง 

           สิริวัฒน คําวันสา (2529 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “ โครงการลุมนํ้าทาจีน : ภาษาและวรรณกรรม จ.สุพรรณบุรี” ได 

สืบคนประวัติความเปนมาของลาวครั่งจากปากคําของชาวลาวครั่ง ที่จังหวัดสุพรรณบุรี หลายคนเชื่อวาบรรพบุรุษของเขาเม่ือ 

อยูในประเทศลาวน้ันเคยมีอาชีพเล้ียงครั่ง เก็บครั่งเปนสินคา นักวิชาการหลายคนใหขอคิดเห็นวาเปนไปไดมากคือ คนเหลาน้ี

เคยอยูที่ภูฆังทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของหลวงพระบาง จากน้ันก็ไดอพยพเขาสูประเทศไทยเปนระลอกและสืบหาพวกที่

พูดภาษาเดียวกัน เหตุผลที่นาเชื่อถือ คือ 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 915 

1. ภาษาลาวครั่ง ออกสําเนียงคลาย ๆ ภาษาของประชากรชาวจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ ซ่ึงเปนสายหลวง

พระบาง 

2. วรรณยุกต เสียงสามัญออกอําษรต่ําของภาษาไทยพวกลาวจะออกเปนเสียงตรี ยกเวนสะกดดวยแม กด กบ           

พวกลาวเรียกตัวเองวาลาวภูฆัง คนไทยคิดวาหมายถึงครั่งเลยเรียกวาลาวครั่ง เชนเดียวกับลาวโสงดํา (ไทดํา) เพราะ

ชอบ แตงตัวดวยกางเกงดํา จึงนาเชื่อวาลาวกลุมน้ีมิใชมีอาชีพเล้ียงครั่งคงมาจากภูฆังมากกวา  

จึงสรุปไดวาลาวครั่งเปนกลุมคนลาวที่สืบเชื้อสายมาจากเมืองหลวงพระบางเน่ืองจากมีภาษาสําเนียงเสียงพูดคลาย

กับลาวหลวงพระบาง เปนกลุมที่ยังคงอนุรักษ สืบทอดและปฏิบตัิรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมมาจนปจจุบัน การดํารงคงไว

ซ่ึงประเพณีดั้งเดิมน้ันเกิดจากการถายทอดจากคนในครอบครัวและผูสูงอายุ ดานประเพณีแหหาง ธงสงกรานตของชาวลาวครั่ง

นิยมจัดกิจกรรมหลังจากเทศกาลสงกรานตของคนไทย จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมายังทํา ใหเห็นวา  ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาวลาวครั่งน้ันมีลักษณะแตกตางจากลาวกลุมอ่ืน ๆ  เชน ประเพณีและวัฒนธรรมรวมถึงความเชื่อและพิธีกรรม

ตลอดจนวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง ลาวครั่ง ไดสรางอัตลักษณของตนเองเพื่อสืบทอดความเปนชาติพันธุโดยผานกระ

บวนการหลาย ๆ อยางดวยกัน เพื่อตองการส่ือให เห็นวาตัวเองไมเหมือนคนอ่ืน ส่ิงตาง ๆ แสดงออกมาในเรื่องของ ภาษา 

วัฒนธรรมและประเพณี  

 

4. วิธีดําเนินการดําเนินการวิจัย 
 

           การวิจัยเรื่อง แหธงสงกรานต ประเพณีทองถิ่นของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ในจังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิง 

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

            1. การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structure interview) เหมาะสมกับ การศึกษาเพื่อเขา 

ใจถึงบริบททางวัฒนธรรมประเพณีลาวครั่ง การสืบทอดประเพณีแหธงสงกรานตและประดิษฐหางธงที่ ไดรับการถายทอดสง      

ตอจากบรรพบุรษโดยชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษสืบทอดมาจนปจจุบัน ซ่ึงเปนประโยชนตอการเก็บ 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 ผูอาวุโส ผูนําชุมชน คณะกรรมการจัดงานประเพณีแหธงสงกรานตพื้นที่หลัก 

บานทุงผักกูด จํานวน 15 คนปราชญทองถิ่นผูประดิษฐหางธงสงกรานต จํานวน 15 และปราชญทองถิ่นผูประดิษฐหางธง          

สงกรานต จํานวน 15 คน 

          4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

             เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ดังน้ี 

ระยะที่ 1 

             1) สํารวจพื้นที่หลักและพื้นที่รองในการเก็บขอมูลโดยกําหนดใหพื้นที่หลักคือชุมชนลาวครั่งบานทุงผักกูด ตําบล

หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

            2) ประชุมปรึกษาหารือกับผูนําชุมชน ปราชญทองถิ่นและกลุมคนรุนใหม 

            3) สํารวจสภาพปญหาและแนวทางในการสืบทอดประเพณีแหธงสงกรานตของชาวลาวครั่ง จ.นครปฐม รวมกับ 

ชุมชน ผูนําชุมชน เจาอาวาส กรรมการจัดงาน และเยาวชนคนรุนใหมในหมูบาน โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกและเสวนกลุม 
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           4) ประชุม  เจาอาวาส ผูนําชุมชน ปราชญทองถิ่น กรรมการจัดงานและเยาวชนคนรุนใหม เพื่อพิจารณามูลและ แนว

ทางการอนุรักษ สืบทอดประเพณีแหธงสงกรานตของชุมชน 

           5) อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อ อนุรักษสืบทอด ปลูกจิตสํานึกรักประเพณีทองถิ่นโบราณและสราง 

ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนลาวครั่งตลอดการติดตามประเมินผล 

ระยะที่ 2 การวิเคราะหขอมูลและแปลผล 

          1) วิเคราะหขอมูลจากการสํารวจบริบทชุมชน วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตรทองถิ่นความ เปนมาและ

ประเพณีแหธงสงกรานตของกลุมลาวครั่ง 

         2 ) วิคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ การสังเกต การเสวนากลุมยอย และกระบวนการจัดงานประเพณีแหธง           

สงกรานต โดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และจัดระบบขอมูลและสังเคราะหตามวัตถุประสงคการวิจัย 

 

5. ผลการวิจัย 
 

แหธงสงกรานต ลาวครั่งเรียกวา “ผาปาลาว” จัดขึ้นในชวงเทศกาลงานสงกรานตของทุกป สืบทอดมาตั้งแตอดีต 

เชื่อวาเปนวันขึ้นปใหมจึงมีการเฉลิมฉลองรื่นเริงแหธงทําบุญอันจะนําความสุขมาสูตนในวันขึ้นปใหมวันสงกรานต ของชาวลาว

ครั่งมิไดถือเฉพาะชวงวันที่ 13 เมษายน เหมือนทองถิ่นอ่ืน ๆ ในอดีตกินเวลาถึง 15 วัน แตในปจจุบันมีการ ปรับเปล่ียน

คงเหลือ 5-8 วัน เริ่มนับตั้งแตวันสงกรานตลงคือวันที่ 13 เมษายน เปนตนไปจนกระทั่งวันที่มีการแหธงจึงจะ ถือวาส้ินสุด

ประเพณีสงกรานต   มีการทําบุญตกับาตร สรงนํ้าพระและผูสูงอายุ บังสุกุลรวมทั้งหมูบาน จุดประสงคของการแหธงคือการ

หาปจจัยเขาวัด นอกจากน้ียังมีการละเลนพื้น บาน เชน ลูกชวง การเลนผีลอบ ผีนางกวักผีนางดง ผีกะโปกฯ เปนตน กอนถึง

วันแหธงสงกรานตชาวบานจะนิมนตพระพุทธแหรอบหมูบานพรอมดวยเครื่องดนตรีแคนวงเรียกวา “แหพระพุทธ” เพื่อเปน 

การเชิญชวนใหชาวบานรวมทําบุญ ลาวครั่งเรียกการแหพระพุทธรูปวา “การขอทาน”  หรือการเรี่ยไรมารวมจัดทําเปนพุมเงิน

หรือตนผาปา วันที่ 13 เมษายน น้ันลาวครั่งเชื่อวาเปนวันสงกรานตลง จึงยังไมมีการจัดกิจกรรมใด ๆ วันที่ 14 เมษายน ทําบุญ

ตักบาตร กอพระทรายตั้งแตวันที่ 15 เมษายน ถือวาเปนวันสงกรานตมีการแหธงเปนสัญญาณบงบอกวาสงกรานตปน้ัน ๆ 

กําลังส้ินสุด วันที่ 16 เมษายน เปนวันฉลองหางธงถวายปจจัยใหวัด ทําบุญตักบาตรและทําบุญอัฐิรวมทั้งหมูบาน   

 

 

  ภาพที่ 1 การขอทานหรือเรี่ยไรเงิน            ภาพที่ 2 ทําบุญรวมญาติ                    ภาพที่ 3 คันธงสงกรานต  

 

สวนประกอบของธงสงกรานต  

         1. คันไมไผ  ประกอบดวย เสาธงหรือคันธง สวนบริเวณปลายไมไผเรียกวา หางเสา ไวสําหรับผูกผืนธงและตบแตงวย

ริบบิ้นสีโดยเลือกคันธงที่ยาวตรงและบริเวณปลายคันธงตัดใหมีก่ิงกานเล็ก ๆ เหลืออยูเพื่อเจาะรูตรงกลางไวแขวน ชายธง สวน

ตัวธงหรือหางธงจะผูกแขวนบนปลายเสาธง นิยมใชไมไผสีสุกนํามาขัดถูตามขอไมและทําความสะอาด 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 917 

         2. ผืนธง ในอดีตนิยมทอผาเปนผืนส่ีเหล่ียม ปจจุบันหาซ้ือตามทองตลาดประเภทเส่ือ ผาอาบนํ้าฝน ผาหมประดับ

ตกแตงรอยอุบะหอยดานลางของผืนผาอยางสวยงาม  บางแหงปกชื่อหมูบาน ชื่อเจาของหางธง แตละปมีจํานวนไม เทากัน 

หรือทํารวมกันโดยการเรี่ยไรเงินสมทบทุนซ้ืออุปกรณสําหรับทําธงสงกรานต เรียกวา “ผาปารวมญาต”ิ  

3. หลุมสําหรับนําคันธงปก ขุดใหมีความกวางและลึกพอประมาณเม่ือนําโคนของคันธงลงหลุม กลบดินแลวชาวบาน

จะชวยกันจับแลวยกขึ้นตั้งพรอมสงเสียงโหรองปลอยคันธงใหตั้งขึ้น เรียกวา “ขึ้นธงสงกรานต” ตอจากน้ัน จุดธูปคนละ 1 

ดอก อธิษฐานนํ้าปปกไวที่โคนธง หลังจากน้ันประมาณ 3-5 วัน จึงถอนเสาธงและปลดผืนธง 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที ่4 ธงสงกรานตบริเวณวัด         ภาพที่ 5 รูปแบบธงสงกรานต          ภาพที่ 6 การถายทอดการประดิษฐหางธง 

 

6. สรุปผลการวิจัย  
 

           ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

            1. กระบวนการสืบทอดประเพณีแหธงสงกรานต ปจจัยหลักที่ทําใหประเพณียังคงอยูคือ  

                1.1 การรวมมือรวมใจของชุมชนที่สืบทอดจัดประเพณีแหธงสงกรานตสืบตอ ๆ มา ผูที่มีบทบาทในการการ

ถายทอดคือผูอาวุโสชักชวนใหปฏิบัตตามแบบอยางที่พอแมปูยาตายายในชุมชม จึงเกิดการเรียนรูถ ซึมซับถายทอดจากรุนสูรุน 

      1.2 จัดโครงการเพื่อฟนฟู ถายทอด รูปการประดิษฐหางธงสงกรานตใหกับเยาวชนรุนใหม 

      1.3  ความรัก ความภาคภูมิใจในทองถิ่น ที่เยาชนรุนใหมใหความสําคัญและรวมเปนผูเรียนรูการประดิษฐหางธง 

                1.4 เผยแพรประเพณีตามส่ือประเภทตาง ๆ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

                1.5 สงเสริมใหเกิดการผลิตสินคาทางประเพณีเพื่อใชเปนสัญลักษณของงาน เชนโมบายรูปตาขายหนาชางหางธง  

 2. รูปแบบประดิษฐหางธงสงกรานต 

     2.1 รูปแบบการประดิษฐหางธงสงกรานตพบวายังคงสืบสานลวดลายการปก เย็บ รอยดอกไมประดับบนผืนผา

อาบนํ้าฝน ยังคงมีรูปแบบเดิม ๆ ตามที่ผูอาวุโสถายทอด  

     2.2 จากการจัดโครงการอบรมพบวา เยาวชนรุนใหมมีการออกแบบรูปทรง ลวดลาย ใหม ๆ ขึ้นมา เชน มีการปก 

รอย ประดิษฐลายบนผืนธงเปนรูป องคพระปฐาเจดีย รูปวัด เปนตน  

 

7. อภิปรายผล 
 

            จากการวิจัย เรือ่ง แหธงสงกรานต ประเพณีทองถิ่นของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ในจังหวัดนครปฐม อภิปรายผลโดย

ภาพรวมไดดังน้ี 

1. ลาวครั่ง เขาสูประเทศไทยดวยเหตุผลทางสงครามเชนเดียวกับลาวภาคอ่ืน ๆ ในประเทศไทยเปนกลุมที่สืบเชื้อ 

สายมาจากเมืองหลวงพระบางดวยการมีสําเนียงเสียงพูดที่คลายคลึงกับคนลาวหลวงพระบาง ดังที่สุวิทย ธีรศาศวัต (2543 : 
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129-130) กลาววา กองทัพไทยนําคนลาวที่กวาดตอนมาตั้งรกรากที่ฝงตะวันตกของแมนาเจาพระยา เชน เมืองเพชรบุรีราชบุรี 

เมืองนครปฐม เมืองนครไชยศรี เมืองสุพรรณบุรี เมืองอางทอง เมืองกรุงเกา เมืองกรุงเทพ เมืองชัยนาท เมืองอุทัยธานี และ

ภาคเหนือตอนลางอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดพิษณุโลก มาจากเวียงจันทรเรียกวา “ลาวเวียง” ลาวพวน มาจากเมืองเชียง 

ขวาง คนไทยเรียกลาวพวน ลาวโซง กวาดตอนจากเมืองสิบสองจุไทย ตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีและรัชกาลที่  

2. ประเพณีแหธงสงกรานตมีมาตามแตโบราณมีกิจกรรมหลายอยางเชน การสรงนา พระพุทธรูป การทําบุญตัก

บาตรอุทิศสวนบุญสวนกุศลไปใหบรรพบุรุษ การสรงนาพระภิกษุสามเณร รดนาขอพรจากผูใหญ นอกเหนือจากการละเลน 

การแหหางธง กิจกรรมที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีแลว ยังมีกิจกรรมกอพระทราย การละเลน พื้นถิ่น ลูกชวง บักฮิ่ง         

(ไมตี) บักอ่ึม (ตี่จับ) กลางคืนมีชาวบานมารวมตัวที่วัดเพื่อรวมเลน ผีลอบและผีนางกวัก (ปรากฏการเลน ที่ชุมชนลาวครั่งบาน

ทุงผักกูด) ดังที่จารุวรรณ ธรรมวัตร (2543 : 5) กลาวไววา ขนบธรรมเนียมสวนทองถิ่นเปนส่ิงแสดงให เห็นเอกลักษณของแตละ

สังคม อาจมีความคลายคลึงแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอมของแตละสังคม ขนบธรรเนียมประเพณี       

หลายอยางของชาวอีสานเปนปจจัยที่จะชวยรักษาสภาพสังคมใหคงอยูสงเสริมใหเกิดความรูสึกเปน อันหน่ึงอันเดียวกัน 

         3. กระบวนการสืบสานสูเยาวชนดวยการใหผูสูงอายุในชุมชนเปนผูนําถายทอดดวยการสอนเปนกลุมดวยการจัดทําเปน 

โครงการสืบทอดการประดิษฐหางธงสงกรานตโดยผูสูงอายุในชุมชนเปนผูถายทอด สอดคลองกับแนวคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ 

(2535 : 50-53) กลาวถึงการผลิตซาทางวัฒนธรรม วาเปนการถายทอดหรือการขัด เกลาทางสังคมเพื่อใหชุมชนไดเรียนรู 

ระเบียบของสังคม ซ่ึงเปนรูปแบบที่ชวยควบคุมสังคมอีกแบบหน่ึง การถายทอดที่จัดวา เปนแหลงเรียนรูที่ใกลตัวมากที่สุดก็คือ

สังคมในครอบครัว เน่ืองจากมีความใกลชิดระหวางบุคคลในครอบครัว  กระบวนการ สืบทอดสูเด็กรุนใหมพี่นองที่มีความ
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การศึกษาทับหลังที่ปราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ 

The Study of Lintels at Sra Kamphaeng Yai Sanctuary, Si Sa Ket Province 
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บทคัดยอ  

 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทับหลังที่ปราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงเปนปราสาทขอมที่มี

ขนาดใหญและมีนักทองเที่ยวเขาไปเยี่ยมชม โดยเนนศึกษาเรื่องอายุสมัยและลักษณะทางประติมานวิทยา (Iconography) 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการศึกษาผานการสํารวจและตีความเอกสารตามกระบวนการทางประวัติศาสตร 

ผลการศึกษาพบวา ทับหลังสวนใหญของปราสาทสระกําแพงใหญสามารถกําหนดอายุไดวาอยูในชวงสมัยบาปวน 

(พ.ศ. 1560-1630) และถูกสรางขึ้นในศาสนาพราหมณ-ฮินดู เน่ืองจากมีการพบทับหลังซ่ึงมีประติมานวิทยาตรงกับเทพเจา

องคสําคัญในศาสนาพราหมณ-ฮินดู อาทิ พระศิวะและพระนางปารวตี พระวิษณุ เปนตน และปราสาทสระกําแพงใหญยังมี

การใชงานตอเน่ืองมาจนถึงสมัยบายน (พ.ศ. 1720-1780) ซ่ึงปราสาทไดถูกเปล่ียนแปลงใหเปนศาสนสถานในพุทธศาสนา 

 

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  
 

จังหวัดศรีสะเกษมีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของผูคนที่อยูในพื้นที่น้ีมาอยางยาวนานตั้งแตสมัยอารยธรรมขอมยังมี

อิทธิพลในพื้นที่ประเทศไทย พบหลักฐานคือปราสาทขอมจํานวนกวา 9 แหง ซ่ึงถูกขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานโดยกรม

ศิลปากร (กรมศิลปากร, มปป) ในปจจุบันปราสาทขอมเหลาน้ีไดกลายเปนจุดเดนของจังหวัดศรีสะเกษ เม่ือพิจารณาจากคํา

ขวัญประจําจังหวัดที่มีการนําปราสาทขอมเขามาเปนสวนหน่ึงดังน้ี “หลวงพอโตคูบาน ถิ่นฐานปราสาทขอม ขาวหอมกระเทียม

ดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลําดวน หลากลวนวัฒนธรรม เลิศลํ้าสามัคค”ี   

 ปจจุบันปราสาทขอมเหลาน้ีมีสถานะเปนแหลงทองเที่ยวหรือแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร สอดคลองกับวิสัยทัศน

จังหวัดศรีสะเกษที่สงเสริมใหมีการทองเที่ยวครบวงจรดังน้ี “ดินแดนเกษตรปลอดภัย การคาและการทองเที่ยวครบวงจร” 

(ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ, มปป) ในขณะที่ปราสาทขอมที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว คือ ปราสาทสระกําแพงใหญ ซ่ึง

เปนปราสาทขอมที่ไดรับการบูรณะจนมีสภาพสมบูรณและมีนักทองเที่ยวเขาไปเยี่ยมชมอยางตอเน่ือง เน่ืองจากมีองคประกอบ

ทางศิลปะที่สวยงามและตั้งอยูในอําเภออุทุมพรพิสัยซ่ึงอยูไมไกลจากอําเภอเมืองมากเทาใดนัก แตปราสาทสระกําแพงใหญยัง

ขาดการศึกษาในหลาย ๆ ดานที่จะมีสวนชวยทําใหปราสาทสระกําแพงใหญมีนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาเพื่อ

บอกเลาเรื่องราวตาง ๆ ในปราสาทสระกําแพงใหญ การศึกษาวิจัยน้ีจึงมุงเนนเพื่อศึกษาทับหลังของปราสาทสระกําแพงใหญ ซ่ึง

ถือเปนองคประกอบของปราสาทขอมที่มีความงดงามทางศิลปะและสามารถบอกเลาเรื่องราวความเชื่อทางศาสนาพราหมณ-

ฮินดูที่สอดแทรกอยูในปราสาทไดเปนอยางดี การวิจัยครั้งน้ีครอบคลุมถึงการกําหนดอายุสมัย (Dating) เพื่อทราบถึงความ

เกาแกของปราสาทสระกําแพงใหญและการอธิบายตามหลักประติมานวิทยา (Iconography) เพื่ออธิบายความเชื่อทางศาสนา

พราหมณ-ฮินดู พรอมทั้งนําความรูที่ไดจากการวิจัยมาถายทอดใหกับชุมชนและนักทองเที่ยวผูเขาชม 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

2.1 เพื่อกําหนดอายุสมัยของทับหลังปราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ 

2.2 เพื่อทราบลักษณะทางประติมานวิทยาของทับหลังปราสาทสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของมีทั้งหมด 3 กลุม คือ การศึกษาที่เก่ียวของกับการแบงยุคสมัยในศิลปะขอม การศึกษา

ทับหลังของปราสาทขอมในประเทศไทย และการศึกษาปราสาทสระกําแพงใหญ 
 

3.1 การศึกษาที่เกี่ยวของกับการแบงยุคสมัยในศิลปะขอม 

หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ไดแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรศิลปะของศิลปะขอมในหนังสือเรื่องศิลปะขอม โดยแบง

ตามพัฒนาการการเปล่ียนแปลงหรือความนิยมทางศิลปะ 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 การเปล่ียนแปลงของภาพเลาเรื่องบริเวณกลางทับหลังในสมัยบาปวนที่ใชหนากาลมาขบกัดทอนพวงมาลัย หรือการเปล่ียน

มาใชลายกานขดแทนการทําพวงมาลัยในสมัยบายน เปนตน  

การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรศิลปะโดยใชทับหลังจึงชวยกําหนดอายุสมัยในการกอสรางปราสาทแตละหลังได

อยางดีและสมบูรณที่สุด เน่ืองจากองคประกอบทางสถาปตยกรรมอ่ืน ๆ อาจเส่ือมสลายไปตามธรรมชาติ หรือพังทลายจนไม
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เหลือเคาโครงเพื่อการศึกษาหรือกําหนดอายุ ดังน้ันรูปแบบทับหลังจึงเปนการแบงยุคสมัยที่ไดมาตรฐานทางวิชาการสูง สามารถ

เทียบเคียงอายุสมัยไดอยางแมนยํา (สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2547: 44-67) 
 

3.2 การศึกษาทับหลังของปราสาทขอมในประเทศไทย 

หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ไดทําการศึกษาทับหลังแบบเขมรในหนวยศิลปากรที่ 6 (พิมาย) ไดมีการแบงประเภท

ทับหลังออกเปนสามกลุมหลัก คือ ลายพันธพฤกษาผสมรูปคนหรือสัตว ภาพสลักเลาเรื่องผสมลายพันธพฤกษา และทับหลัง

ภาพสลักเลาเรื่อง ซ่ึงภาพสลักถูกสรางขึ้นในคติศาสนาพราหมณ-ฮินดูและพุทธศาสนานิกายมหายาน แตสวนใหญถูกสรางขึ้นใน

ศาสนาพราหมณ-ฮินดู โดยเนนเลาเรื่องนารายณอวตารหรือการอวตารลงมาชวยโลกทั้ง 10 ชาติของพระนารายณ เปนหลัก   

(สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ,์ 2523) 

ในขณะที่การศึกษาเก่ียวกับทับหลังอ่ืน ๆ ไดแก ชู จิต จิตตแกว ไดทําการศึกษาเก่ียวกับทับหลังในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเนนเรื่องการศึกษาเฉพาะลายหนากาลบนทบัหลังเทาน้ัน ซ่ึงจากการศึกษาสามารถสรุปไดวาลายหนา

กาลเพียงอยางเดียวไมสามารถนํามากําหนดอายุสมัยไดชัดเจน มีความจําเปนตองใชการศึกษาองคประกอบอ่ืน ๆ เสริมดวย 

นอกจากน้ันลวดลายหนากาลในเขตประเทศไทยไดรับเอาลักษณะเบื้องตนมาจากศิลปะขอม แตมีการพัฒนาปรับปรุงใหมี

ลักษณะเปนลายหนากาลแบบพื้นถิ่น (ชูจิต จิตตแกว, 2527) 
 

3.3 การศึกษาปราสาทสระกําแพงใหญ 

หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ไดทําการศึกษาทับหลังหินในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศไทยและไดมีการกลาวถึงทับ

หลังจํานวน 1 ชิ้นที่ปราสาทสระกําแพงใหญ คือ ทับหลังพระอินทรทรงชางเอราวัณ ซ่ึงถือเปนเทพที่ไดรับการเคารพนับถือทั้ง

ในพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ-ฮินดู และสามารถกําหนดอายุสมัยไดอยูในชวงบาปวน แตทับหลังชิ้นอ่ืน ๆ ในปราสาทสระ

กําแพงใหญยังไมไดถูกศึกษาและอธิบายในงานศึกษาชิ้นน้ี (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ,์ 2531: 52-53) 

นอกจากการศึกษาเรื่องทับหลังยังพบการศึกษาที่พูดถึงปราสาทสระกําแพงใหญในงานเขียนของอภิวันทน 

อดุลยพิเชฏฐ ซ่ึงเขียนเก่ียวกับปราสาทหินในอีสานใต 7 แหง หน่ึงในน้ันคือปราสาทสระกําแพงใหญ แตการศึกษาของอภิวันทน

เนนการอธิบายเพื่อการนําเทีย่วเปนหลัก ดังน้ันจึงเนนบรรยายในภาพรวมและมีการกลาวถึงทับหลังและหนาบันบางเล็กนอย 

แตไมใชการกลาวถึงแบบเจาะลึกและอธิบายลักษณะทางประติมานวิทยาโดยละเอียด (อภิวันทน อดุลยพิเชฏฐ, 2550) 

จึงพิจารณาไดวาการศึกษาเรื่องภาพเลาเรื่องในจังหวัดศรีสะเกษยังไมมีผูศึกษาทั้งในดานการจัดจําแนกประเภทยุค

สมัย รวมถึงการอธิบายรูปแบบทางประติมานวิทยา ทําใหยังขาดองคความรูเพื่อพัฒนาไปสูการสรางคูมือนําเที่ยวไดสมบูรณ

ยิ่งขึ้น  

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ มาใชในการตีความและ

อธิบายแบบพรรณนา (Descriptive research) ไดรับขอมูลมาจากการสํารวจ (Survey) เปนหลัก รวมกับการตีความจากตํารา

หรือเอกสารงานวิจัยอ่ืน ๆ เขามาประกอบ จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาจัดทําลงในตารางในหัวขอตาง ๆ และนําขอมูลจากตารางที่

ไดมาทําการวิเคราะห 
 

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

ปราสาทสระกําแพงใหญ เปนปราสาทขอมขนาดใหญสรางดวยศิลาแลงปนอิฐ มีเพียงแคบริเวณทับหลังและหนาบัน

เทาน้ันที่ใชหินทราย จากการสํารวจในปราสาทสระกําแพงใหญพบทับหลังในสวนประกอบของปราสาท ดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 1 ทับหลังที่ปราสาทสระกําแพงใหญ  

ลําดับที่ บริเวณที่พบ อายุสมัย องคประกอบทางประติมานวิทยา 

1 ทับหลังที่ปราสาททิศใต บาปวน 

เลือนเสียหายไปมาก เหลือเพียง

พวงมาลัยและลายใบไม 

2 ภายในปราสาทองคกลาง บาปวน พระอินทรทรงชางเอราวัณ 

3 

ทับหลังทางทิศใตของ

ปราสาทองคกลาง บาปวน หนุมานถวายแหวน 

4 

ทับหลังทางทิศตะวันตก

ของปราสาทองคกลาง บาปวน 

เลือนเสียหายไปมาก เหลือเพียง

พวงมาลัย หนากาลและรูปบุคคล 

5 

ทับหลังทางทิศเหนือของ

ปราสาทองคกลาง บาปวน 

เหลือเพียงพวงมาลัย หนากาล และ

รูปบุคคลประทับน่ังบนหนากาล 

6 ปราสาททิศเหนือ บาปวน 

เหลือแคพวงมาลัย หนากาล และรูป

บุคคลประทับน่ังบนหนากาล 

7 บรรณาลัยทางทิศเหนือ บาปวน พระกฤษณะประลองกําลังอสูร 

8 

ภายในบรรณาลัยทางทิศ

เหนือ 

ไมสามารถ

กําหนดได นารายณบรรทมสินธุ 

9 บรรณาลัยทางทิศใต บาปวน 

รูปบุคคลประทับน่ังบนหนากาลและ

มีชาง 2 เชือก )คชลักษมี(  

10 

ภายในบรรณาลัยทางทิศ

ใต 

ไมสามารถ

กําหนดได พระอุมามเหศวรประทับบนโคนนทิ 

11 โคปุระทิศตะวันออก บาปวน รูปบุคคลประทับน่ังบนหนากาล 

12 

โคปุระทิศตะวันออกฝง

ปราสาทประธาน บายน มีหนากาลและลายกานขด 

13 ระเบียงคดทิศตะวันตก บายน 

เสียหายมาก เหลือเพียงหนากาล

และลายกานขด 

14 ระเบียงคดทางทิศใต 

ไมสามารถ

กําหนดได เสียหายมาก 

15 

ระเบียงคดทางทิศ

ตะวันออก บายน ปรากฏรูปสิงหและลายกานขด 

 

จากขอมูลในตารางที่ 1 พบวาอายุสมัยทางศิลปะของทับหลังในปราสาทสระกําแพงใหญสวนใหญถูกสลักขึ้นใน

ศิลปะบาปวนหรือราว พ.ศ. 1560-1630 ประกอบไปดวยลายพันธุพฤกษาและมีหนากาลคายทอนพวงมาลัยโดยมีรูปบุคคลน่ัง

ประทับบนหนากาล (สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2547: 56) สรุปไดวาปราสาทสระกําแพงใหญนาจะมีการสรางขึ้นตั้งแตชวงพุทธ

ศตวรรษที่ 16 และยังมีการใชงานตอเน่ืองถึงในสมัยบายนหรือราว พ.ศ. 1720-1780 เน่ืองจากมีการพบทับหลังแบบบายน

ประกอบไปดวยลายกานขดแทนที่ทอนพวงมาลัยและหนากาลอยูกลางทับหลัง (เชษฐ ติงสัญชลี, 2558: 275) ซ่ึงจะพบอยู
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บริเวณโคปุระและระเบียงคดลอมรอบตัวปราสาท ซ่ึงอาจจะทําการซอมสรางหรือสรางขึ้นภายหลังตัวปราสาทอีกในสมัยหลัง 

แสดงใหเห็นถึงการใชงานอยางตอเน่ืองของปราสาทแหงน้ี 

 

 
ภาพที่ 1 ทับหลังศิลปะบาปวนแสดงรูปหนากาลขบกัดทอนพวงมาลัย โดยมีรูปเทพเจาประทับน่ังอยูเหนือหนากาล มีคชลักษมี

หรือชาง 2 เชือก ซ่ึงเปนสัญลักษณของความเปนมงคล (กวินวัฒน หิรัญบูรณะ ถายเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2560) 

 

 
ภาพที่ 2 ทับหลังศิลปะบายนซ่ึงเสียหายไปมาก คงเหลือเพียงลายกานขดขมวดมวนอยางตอเน่ืองซ่ึงลายกานขดเหลาน้ีถูก

นํามาใชทดแทนทอนพวงมาลัยในสมัยบาปวน ดานบนของลายกานขดปรากฏลายใบไมรูปสามเหล่ียม (กวินวัฒน หิรัญบูรณะ 

ถายเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2560) 

  

เม่ือพิจารณาจากลักษณะโครงสรางของปราสาทสระกําแพงใหญและทับหลังที่พบเจอในปราสาท ผูศึกษาพบวา

ปราสาทแหงน้ีทําหนาที่เปนศาสนสถานในศาสนาพราหมณ-ฮินดูลัทธิไศวนิกาย เน่ืองจากพบศิวลึงคซ่ึงเปนตัวแทนของพระ

ศิวะและฐานโยนีซ่ึงเปนตัวแทนของพระแมอุมา (ผาสุข อินทราวุธ, 2520: 28-32) ในปราสาทประธานทั้ง 3 หลัง นอกจากน้ัน

ยังพบหนาบันของพระศิวะในปางตาง ๆ ดังน้ี 1. นฤตตมูรติหรือพระศิวะนาฏราช ซ่ึงเปนรูปแบบเตนระบําของพระศิวะ โดย

พระองคเปนผูเชี่ยวชาญในการเตนระบําทั้งหมด 108 ทา (ผาสุข อินทราวุธ, 2520: 33) ซ่ึงในอาณาจักรขอมสมัยเมืองพระ

นครใหความสําคัญกับการฟอนรําของพระศิวะ ดังที่พบหลักฐาน อาทิ จารึกพระเจาสุริยวรมันที่ 1 ที่ทรงกลาวสรรเสริญพระ  
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ศิวนาฏราช (สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2547: 39) เปนตน 2. อุมามเหศวร เปนปางที่พระศิวะประทับน่ังบนฐานเดียวกันกับพระแมอุมา 

(ผาสุข อินทราวุธ, 2520: 32) ซ่ึงหนาบันทั้ง 2 ชิ้นแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของศาสนาพราหมณ-ฮินดูลัทธิไศวนิกาย 

  

 
ภาพที่ 3 หนาบันรูปอุมามเหศวร ปรากฏภาพสตรีโดยสันนิษฐานวาเปนพระแมอุมาทรงประทับน่ังบนตักคูกับพระศิวะ โดยทั้ง

สองพระองคประทับอยูเหนือโคนนทิซ่ึงเปนพาหนะ โดยมีรูปบุคคลเปนบริวารรอบขางทั้ง 2 พระองค หน่ึงในน้ันถือตรีศูลซ่ึง

เปนอาวุธของพระศิวะ (กวินวัฒน หิรัญบูรณะ ถายเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2560) 

 

นอกจากน้ันยังพบทับหลังซ่ึงแสดงภาพเทพองคอ่ืน ๆ ในศาสนาพราหมณ-ฮินดูดวย คือ พระวิษณุที่มีการพบในรูป

นารายณบรรทมสินธุซ่ึงเปนรูปพระวิษณุบรรทมประทับอยูบนพระยาอนันตนาคราช แสดงออกถึงการสรางโลก (สุภัทรดิศ 

ดิศกุล, 2547: 51-52) และยังปรากฏทับหลังซ่ึงแสดงภาพอวตารของพระวิษณุอีกดวย อาทิ ทับหลังรูปพระกฤษณะประลอง

กําลังกับอสูร (เอ แอล บารแชม, 2559: 509-510) โดยถือไดวาเปนอวตารหน่ึงของพระวิษณุซ่ึงมีบทบาทในมหากาพยภารตะ

ยุทธซ่ึงเปนวรรณกรรมสําคัญของอินเดีย (ผาสุข อินทราวุธ, 2520: 46) และยังพบภาพทับหลังของพระอินทรซ่ึงทรงชาง

เอราวัณปรากฏอยูในหองครรภคฤหะของปราสาทประธานองคกลาง พระอินทรถือเปนเทพองคสําคัญในศาสนาพราหมณชวง

ยุคพระเวทในฐานะเทพแหงนักรบ ผูปราบอสูร เก่ียวโยงกับลมพายุและฟาคะนอง (เอ แอล บารแชม, 2559: 387) กอนจะเริ่ม

ลดบทบาทลงในสมัยหลัง จึงแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเทพเจาองคอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพระศิวะในปราสาทสระกําแพง

ใหญอีกดวย 

 

 
ภาพที่ 4 ทับหลังนารายณบรรทมสินธุ ปรากฏภาพพระวิษณุทรงบรรทมเหนือบัลลังคอนันตนาคราช โดยมีพระพรหมทรงผุด

ออกมาจากพระนาภีของพระวิษณุ รอบขางพระวิษณุปรากฏรูปสตรีเปนบริวาร เปนตอนหน่ึงในการกําเนิดของพระพรหมตาม

ความเชื่อแบบไวษณพนิกาย (กวินวัฒน หิรัญบูรณะ ถายเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2560) 
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ภาพที่ 5 ทับหลังพระอินทรทรงชางเอราวัณปรากฏอยูบริเวณหองครรภคฤหะที่ปราสาทประธาน โดยพระอินทรถือดอกบัว

และทรงประทับน่ังอยูเหนือชางเอราวัณ รอบขางมีรูปบุคคลเปนบริวาร ดานลางปรากฏรูปหนากาลขบกัดพวงมาลัย (กวินวัฒน 

หิรัญบูรณะ ถายเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2560) 

  

แมวาปราสาทสระกําแพงใหญจะถูกสรางและใชงานตอเน่ืองในศาสนาพราหมณ-ฮินดู แตเม่ือเขาสูชวงสมัยบายน 

พระเจาชัยวรมันที่ 7 ทรงเปล่ียนมานับถือศาสนาพุทธแบบมหายาน (สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2547: 20) ซ่ึงสงผลใหปราสาทสระ

กําแพงใหญนาจะถูกปรับเปล่ียนใหเปนศาสนสถานในพุทธศาสนาดวย ดังที่พบทับหลังสมัยบายนปรากฏลายกานขดและลาย

ใบไมสามเหล่ียมอยูบริเวณโคปุระและระเบียงคด นอกจากน้ันยังมีการขุดพบพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะขอมในพื้นที่ปราสาท

อีกดวย จึงเปนหลักฐานยืนยันวานาจะมีการปรับเปล่ียนศาสนสถานใหเปนแบบพุทธศาสนาในชวงเวลาน้ี 

 

 
ภาพที่ 6 พระนาคปรกปางสมาธิ มีพญานาคนามวาพญามุจลินทรมาแผผังพานเพื่อปกปองลมและฝนเปนระยะเวลา 7 วัน

ใหกับพระพุทธเจา ถือเปนพุทธประวัติตอนหน่ึงภายหลังจากพระองคทรงตรัสรู (กวินวัฒน หิรัญบูรณะ ถายเม่ือวันที่ 4 

กุมภาพันธ 2560) 
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 สรุปวาปราสาทสระกําแพงใหญถูกสรางขึ้นเพื่อเปนศาสนสถานในศาสนาพราหมณ-ฮินดูตั้งแตสมัยบาปวน(พ.ศ. 

1560-1630) มีการพบทับหลังและหนาบันมีลักษณะหลายรูปแบบ เชน รูปหนากาล รูปเทพเจาองคสําคัญในศาสนาพราหมณ-

ฮินดู อาทิ พระศิวะ พระวิษณุและพระอินทร เปนตน แสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของศาสนาพราหมณ -ฮินดูซ่ึง

แพรหลายในอารยธรรมขอม สอดคลองกับงานวิจัยของหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล เรื่องศาสนาพราหมณในอาณาจักรขอมและ

งานวิจัยของเดวิด แชนดเลอร เรื่องประวัติศาสตรกัมพูชา โดยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุลไดกลาวถึงการขยายตัวของความ

ศาสนาพราหมณ-ฮินดูเขามาในอาณาจักรขอมอยางรวดเร็ว ผานหลักฐานหลายอยาง อาทิ จารึก คําสอนในลัทธิไศวนิกาย 

ตลอดจนรูปเคารพ ในขณะที่ลัทธิไวษณพนิกายก็พบประติมากรรมที่เก่ียวของกับพระวิษณุเชนกัน (สุภัทรดิศ ดิศกุล,2547 : 

81-83) ในขณะที่เดวิด แชนดเลอรไดกลาวถึงการติดตอกันระหวางอินเดียและดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมาอยาง

ยาวนาน ตั้งแตชวงกอนประวัติศาสตรเรื่อยมาจนถึงอารยธรรมฟูนัน ตอเน่ืองจนถึงสมัยเมืองพระนคร ศาสนาพราหมณ-ฮินดู

เปนหน่ึงในส่ิงที่อารยธรรมขอมรับมาจากอินเดียและเขามาผูกพันกับวัฒนธรรมขอมเปนอยางมาก ดังที่พบหลักฐาน อาทิ

จารึกสดอก กอก ธม ซ่ึงกลาวถึงการสถาปนาพระเจาชัยวรมันที่ 2 เปนเทวราชาซ่ึงถูกผูกโยงกับพระศิวะ เทพเจาในศาสนา

พราหมณ-ฮินดู (เดวิด แชนดเลอร, 2546: 22-41) เปนตน   

ปราสาทสระกําแพงใหญยังคงมีการใชงานอยางตอเน่ืองมาจนถึงสมัยบายน  )พ .ศ  .1720-1780  ( ซ่ึงไดถูกปรับเปล่ียน

ใหเปนศาสนสถานในศาสนาพุทธ เน่ืองจากมีการพบทับหลังสมัยบายนควบคูกับการขุดคนพบพระพุทธรูปนาคปรกในพื้นที่

ปราสาท 
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บทคัดยอ 

 

บทความวิจัยชิ้นน้ีเปนงานวิจัยสรางสรรควิชาการทางดนตรี  มีวัตถุประสงค เพื่อสรางสรรคงานเพลงพื้นบาน“รองเง็ง”

โดยเรียบเรียงสําหรับการเดี่ยวกีตารคลาสสิกและพัฒนาทักษะการปฎิบัติกีตารคลาสสิกดวยเพลง“ซัมมารีซัม”จากการศึกษา

แนวคิดการสรางสรรคงานดนตรี และหลักการทางดนตรี โดยใชเพลง “ซัมมารีซัม” ในการเรียบเรียงและวิเคราะห ผลการศึกษา

พบวา การเรียบเรียงสําหรับกีตารคลาสสิกน้ัน 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

เปนที่นิยมในบานขุนนางหรือหรือเจาเมืองในแถบส่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เชน ที่บานพระยาพิพิธเสนามาตย เจาเมืองยะหริ่ง 

สมัยกอนเปล่ียนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2439-2448) มีการฝกรองเง็งโดยหญิงสาวซ่ึงเปนขาทาสบริวารฝกรองเง็ง เพื่อไว

ตอนรับแขกเหรื่อในงานรื่นเริงหรืองานพิธีตาง ๆ  ครั้งในป พ.ศ. 2523  ศิลปนรองเง็งในมีโอกาสไดแสดงหนาพระที่น่ัง ณ 

ตําหนักทักษิณราชนิเวศน ในงานเล้ียงอาหารค่ํา  

งานวิจัยชิ้นน้ีเปนการเรียบเรียงเพลงพื้นบาน ที่มีชื่อวา “ซัมมารีซัม”  มีแนวคิดจากการนําทํานองเดิมมาเรียบเรียงใน

รูปแบบของการเดี่ยวกีตารคลาสสิก โดยผูวิจัยมีแนวคิดเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมดนตรีที่ควบคูไปกับหลักวิชาการทางดนตรีที่

มีประโยชนตอผูที่ฝกปฎิบตัิกีตารคลาสสิกผานวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมืองที่ปจจุบันไมมีใหพบเห็นมากนัก และเพื่อใหเพลงรองเง็ง

เปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนําเครื่องดนตรีประเภทกีตารซ่ึงเปนที่นิยมมานําเสนอ พรอมทั้งการวิเคราะหตามหลัก

วิชาการทางดนตรีเชนการเพิ่มเติมเทคนิคตามลักษณะเฉพาะของกีตารคลาสสิก ใหกับนักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชากีตาร

คลาสสิกสามารถนําไปเผยแพรได  

  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย     
    

2.1  เพื่อสรางสรรคงานเพลงพื้นบาน“รองเง็ง”โดยเรียบเรียงสําหรับการเดี่ยวกีตารคลาสิก  

2.2  เพื่อพัฒนาทักษะการปฎิบัติกีตารคลาสสิกจากเพลง“ซัมมารีซัม”   

              

3. งานวิจัยและแนวคิดทฤษฎทีี่เกี่ยวของ 
 

งานวิจัยสรางสรรคชิ้นน้ีเปนการ เรียบเรียงเพลง  รองเง็ง ขึ้นมาโดยใชเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสายสากล มีการ

คิดแนวทํานองของเสียงประสาน ขั้นคู และแนวเบส ในเทคนิคเฉพาะของกีตารคลาสสิก แตยังคงทํานองเดิมไว ผูวิจัยใช

หลักการทางดนตรีแนวคิดเก่ียวกับงานสรางสรรคของเครื่องดนตรีตะวันตกมาเปนแนวทางในการสรางงานในครั้งน้ี เพื่อใช

อธิบายในแตละบทเพลงดังน้ันผูวิจัยไดรวบรวม งานวิจัยและแนวคิดที่เก่ียวของไวดังน้ี 
 

3.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียบเรียงดนตรี                                

อังคณา  ใจเหิม (2538: 143-144)  ไดศึกษาและวิเคราะหงานวิจัยที่มีความคลายกับงานวิจัยชิ้นน้ี  คือการศึกษา

วิเคราะหโครงสรางของเพลงพื้นเมืองเหนือ  พบวาทํานองสวนใหญเปนเพลงส้ัน ๆที่จดจําไดงาย ไมสลับซับซอน จัดจังหวะจะ

โคนไวอยางลงตัว มีสําเนียงดนตรีที่ออนหวาน นุมนวล ใหบรรยากาศแหงความสงบ ความรัก ส่ือถึงวัฒนธรรม ดีงามของชาว

เหนือ  สวนในเรื่องของระบบเสียงพบวา คลายกับดนตรีไทยคือ มี 7 เสียง โดยแตละเสียงมีระยะหางที่เทากัน โดยเครื่องดนตรี 

ที่มีการตั้งสายไวตายตัว            

ศาสตรที่เก่ียวกับกีตารคลาสสิก วิทยา วอสเบียน (2531: 77) ไดบรรยายถึงบทเพลงที่ประพันธสําหรับเครื่องดนตรี

ประเภทคียบอรดน้ันเปนบทเพลงที่ยากสําหรับบรรเลงดวยกีตาร แตยังมีหลายเพลงที่เม่ือเรียบเรียงหรือดัดแปลง  สําหรับ

กีตารแลวยังคงสามารถรักษารูปแบบและความไพเราะของตนฉบับเดิมไวไดโดยอธิบายเพิ่มเติมวาบทประพันธในสมัยตาง ๆ มี
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อิทธิพลตอกีตารเสมอมา  นอกจากน้ันบทเพลงทีเ่รียบเรียงสําหรับกีตารโดยเฉพาะ 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 ดังที่มีคําที่

สืบทอดกันมาวา “ไมเกงแตชํานาญ ไมเชี่ยวชาญแตเคยมือ” น้ันแสดงใหเห็นถึงการฝกฝนที่ไมไดมุงเนนสูความเปนเลิศทาง

ศิลปะแตอยางใด เสนหของเพลงพื้นบานอยูที่เน้ือเรื่องหรือเน้ือหาของเพลง  เก่ียวของกับชีวิตของคนในหมูบาน 
 

3.3 แนวคิดของการทดเสียง 

สําหรับการทดเสียง (Transposition) ณัชชา โสคติยานุรักษ (2556: 162-163) ไดอธิบายวาเปนการปรับระดับเสียง

ของทํานองใหอยูในชวงเสียงที่เหมาะสมตอการรองหรือการบรรเลง  การทดเสียงน้ันจะยังคงรักษาระยะของขั้นคูและการขึ้น

ลงของทํานองเพลงไวเหมือนเดิม  โดยมีการใชกุญแจเสียงใหม การทดเสียงมีประโยชนอยางมากสําหรับนักดนตรีที่มีเครื่อง

ดนตรีชนิดหน่ึง แตตองการปรับใหกับเครื่องดนตรีอีกชนิดหน่ึงสามารถบรรเลงไดในชวงเสียงที่เหมาะสมกับเครื่องดนตรีชนิดน้ัน  

อยางเชน  เครื่องเปาในวงดุริยางค  ซ่ึงมีระดับเสียงที่ตองการอยางถูกตอง 
   

3.4 แนวคิดของงานสรางสรรค 

งานสรางสรรคดานดนตรีชิ้นน้ี เปนงานที่สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนทางดนตรี อุดมลักษณ บํารุงญาติ 

(2557:45) ไดอธิบายในรายงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะหงานวิจัยหรืองานสรางสรรค” และการนําเสนอผลงานวิจัยไปใชให

เกิดประโยชนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร งานสรางสรรคหมายถึงการบริหารการจัดการความรูจากผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคเพื่อเผยแพรไปยังคณาจารย นักศึกษา  วงการ วิชาการหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน

เปาหมายที่จะนําไปใชประโยชน  เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ันสถาบันตองจัดระบบสงเสริม

สนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปล่ียนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยาง

เหมาะสมกับผูใชแตละกลุม    

 

4. ข้ันตอนการสรางสรรคงาน 
 

วิธีการวิจัยเรื่องการเรียบเรียงเพลงพื้นบาน ผูวิจัยเริ่มจากการคัดเลือกเพลงรองเง็ง  โดยเลือกเพลง “ซัมมารีซัม” ที่มี

จังหวะทํานองและ รูปประโยคเพลงที่งายตอการคิดรูปแบบของน้ิวมือขวาและมือซาย  การใชคอรดที่สามารถ ปรับระดับสาย

กีตารเพื่อความสะดวก ผูวิจัยใชแนวคิดการทดสายที่ 6 จากโนตตัว E ซ่ึงเปนโนตประจําสายของสายที่ 6 ใหเปนโนตตัว D  

หรือเรียกวาการเลนแบบสายเปด (Open String) โดยเปนเทคนิคที่ใชกันมากในเพลงแบบตะวันตก เชน ดนตรีพื้นเมืองตาง ๆ ใน

แถบยุโรป หรือเรียกวาดนตรีแบบ เซลติค (Celtic) ที่เนนเครื่องดนตรีแบบกีตาร เพื่อใหเกิดเสียงเบสที่ต่ําและทุม มีระยะความ

ยาวครอบคลุมไปยังหองเพลงอ่ืน ๆ ซ่ึงในรูปแบบทางคอรดของเพลงซัมมารีซัม และเพลงอ่ืน ๆ ในกลุมเพลงรองเง็งแลวน้ัน 

พบวามีคอรดที่ซํ้ากันในจํานวนหลายหองเพลง การทดสายกีตารเสนที่ 6 ใหต่ําลงไป 1 เสียงจึงเปนอีกวิธีหน่ึงที่ทําใหเกิดเสียง

เบสที่นุมนวลและการเรียบเรียงงายขึ้น 

การคัดเลือกเพลงรองเง็ง เพื่อเลือกใชเครื่องหมายกําหนดกุญแจเสียง (Key Signature)  ใหเหมาะสมกับการบรรเลง

ดวยกีตารคลาสสิก เน่ืองจากกีตารคลาสสิกจะมีขอจํากัดในการเลนในบันไดเสียงที่มีหลายชารป (Sharp) หรือหลายแฟล็ต 

(Flat) บทเพลงที่นํามาเรียบเรียงจึงตองมีการปรบัเปล่ียนกุญแจเสียงเพื่อความเหมาะสม และการเริ่มฝกซอมเพื่อหาเทคนิคตาง ๆ  



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 931 

ในการเรียบเรียงเพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับบทเพลง เชน  เทคนิคการ Slide สายกีตาร เทคนิคการเลนโนตตอเน่ือง (legato) 

เปนตน 

ในการเรียบเรียงครั้งน้ี ใชโปรแกรมการทําเพลง Cubase ในการบันทึกเสียงในแตละทอน โดยผูวิจัยได ศึกษาทางน้ิว

แบบกีตารคลาสสิก ซ่ึงมีแบบแผนที่ตายตัวในแตละตําแหนงของวางรูปแบบน้ิว จึงทําใหเกิดทักษะในเพลง  จากน้ัน  

บันทึกเสียงในบางทอนเพื่อหาแนวทางในภาพรวม เพื่อแกไขในทอนเพลงตาง ๆ และบันทึกโนตเพลงลงในโปรแกรม Sibilius 

เพื่อสามารถเห็นภาพโนตที่ผูวิจัยไดปรับเปล่ียนทางน้ิวในรูปแบบตาง ๆ ได 

 

5. ผลการสรางสรรคงาน 
 

5.1 รูปแบบและสังคีตลักษณ 

ประวัติของเพลงตนฉบับน้ัน ไมทราบผูแตง แตมีการบรรเลงสืบทอดกันมาโดยมี ขาเด แวเด็ง ศิลปนแหงชาติสาขา

ดนตรีพื้นบานภาคใตเปนผูถายทอดใหกับศิลปนพื้นบานภาคใตมาตลอด โดยถายทอดดวย ไวโอลินเปนหลัก มีเครื่องดนตรี

ประกอบอ่ืนเชน รํามะนา แมนโดลิน เพลงซัมมาริซัมเปนบทเพลงที่  เร็ว คลองแคลว สวนใหญใชบรรเลงประกอบการทารํา  มี

ลักษณะจังหวะแบบรุมบา มีสังคีตลักษณแบบสองตอน อยูในอัตราจังหวะ 2/4  ผูวิจัยเลือกใชกุญแจเสียง D major ในการ

เรียบเรียง มีจํานวนหอง 89 หอง ความยาว 2 นาที 19 วินาท ี
 

5.2 ทอนนํา  

จากภาพตัวอยางที่ 1 ผูวิจัยนําเสนอ ทอนนําของเพลง โดยสรางลักษณะการบรรเลง ที่มีแนวทํานองคลายกับ

ลักษณะการเลนของไวโอลินจากเพลงตนฉบับ  คือการเนนย้ําที่โนตตัว D  ที่มีการบรรเลงในลักษณะของการสีคันชัก ขึ้น-ลง 

บนสัดสวนเขบ็ต 1 ชั้น ของเสียงทํานอง การเรียบเรียงสําหรับกีตารคลาสสิก ผูวิจัยใชคอรด D major พรอมกับโนตทํานอง

หลัก ใชน้ิวนางกดลงที่โนตตัว D สายที่ 2 ชองที่ 2 น้ิวกลางบนโนตตัว A สายที่ 3 ชองที่ 2 ตัว F# บนสายสายเปลาเสนที่ 6  

สําหรับเสียงเบสในโนตตัว D  สรางความแข็งแรงของเพลง โดยใชน้ิว i (น้ิวชี)้ และ m (น้ิวกลาง) ดีดสลับกัน     

ในหองที่ 3  มีการเปล่ียนรูปคอรดในคอรด G major ในจังหวะที่ 1 และ 2  โดยมีโนตทํานองหลักที่ปรากฏในคอรด

คือ โนตตัว B และ ตัว D   จากน้ัน เคล่ือนทํานองเขาไปหาคอรด A major ในจังหวะที่  2  ซ่ึงอยูในคอรดที่ 5 ของทอนนํา 

และดําเนินแนวทํานองไปยังคอรด D ในหองที่  4 เปนการใชคอรด D major  ในสัดสวนโนต 2 จังหวะ หรือเปนจุดพักในระยะ

ส้ันของประโยคที่ 1  ในทอนนํา  เพื่อดําเนินทํานองเขาไปยังโนตตัว E  ที่เปนโนตทํานองหลักในคอรด A major 

 
ภาพที่  1   ตัวอยางทํานองทอนนํา 

 

5.3 ทอนขยาย 

ทอนขยายมีทํานองหลักทีเ่คล่ือนที่ลงในแนวต่ํา รวมทั้งหมด 16 หองเพลง จากรูปตัวอยางที่ 2 ผูวิจัยยกตัวอยางการ

เลนที่มีรูปแบบการใชมือขวาในรูปแบบเดียวกัน คือหองที่ 10-15  ในสวนน้ีผูบรรเลงจะมีการพัฒนาทักษะของน้ิวมือขวาแบบ
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การเก่ียวสายแบบคู ที่อางอิงจากนักกีตารคลาสสิกคือมัตเตโอ คารคาสซี  (Matteo Carcassi) คือ น้ิว a (น้ิวนาง) ในตําแหนง

โนตตัว B  จากสายที่ 1  ที่มีการเก่ียวสายพรอมกับน้ิว p (น้ิวโปง) ของโนตตัว G จากสายที่ 6  จากน้ันจึงเก่ียวสายแบบสายคู

โดยทันทีในจังหวะยกของหองเดียว ดวยน้ิว m และน้ิว i ไปพรอมกันทั้ง 2 ตัวโนตคือตัว B สายที่ 2  และ G  สายที่ 3   

 
ภาพที่  2  ตัวอยางโนตทอนขยาย 

 

การวางทางเดินน้ิวในทอนทํานองทอนน้ีมีการจับคอรด คือคอรด G  ในหองที่ 10  คอรด D/F# ในหองที่ 12  คอรด 

Em  ในหองที่ 14 และ คอรด D ในหองที่  16  ในคอรดที่สองในทอนน้ี คือคอรด  D  เน่ืองจากผูวิจัยตองการใหมีการเคล่ือนที่

ตอเน่ืองของแนวเบสไปยังคอรด Em  จึงทําการพลิกกลับครั้งที่ 1 ของคอรด D  จึงทําใหเสียงเบสเปล่ียนจากโนต D เปนโนต

ตัว  F# เปนโนตเสียงเบสแทน ซ่ึงจะมีความตอเน่ืองจากโนตตัว G และเพื่อไปยังคอรด Em โดยมีการเลนซํ้ากันจํานวน 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 น้ิว i ที่โนตตัว  a  และน้ิว p ที่โนตตัว F#  จากการ

เพิ่มเทคนิคการเลนสไลดโนตตัว F# ไปยังโนตตัว A ที่อยูบริเวณสายที่ 4 เฟร็ตที่ 7 เปนการเลียนสําเนียงทางน้ิวของการเลน

ไวโอลิน ซ่ึงเปนเครื่องดนตรีที่ใหทํานองหลักของเพลงรองเง็งหลายเพลง โดยการใชน้ิวนางทาบลงบนเฟร็ตที่ 7 และการเพิ่ม

โนตประดับ ที่โนตตัว C# และคอรด A major    

 
 

ภาพที่ 3   ตัวอยางการเพิ่มทํานองบางสวนในทอน  B 
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5.4 ทอนจบ 

ทอนจบของเพลง เปนการยอนไปยังทํานองหลักและบรรเลง 1 ครั้ง โดยเลนซํ้าในคอรดใน G A และ  D โดยในหอง

ที่ 82 เปนจับคอรด A ในรูปของ โนต  A C# E  และ ใชน้ิว  i และน้ิว m  ดีดสลับในทํานองของโนตตัว E  บนสายที่ 2 ชองที่ 

5 และคอรด D  เปนคอรดสุดทายโดยใชการทาบน้ิวชี้บนเฟร็ตที่ 7 ซ่ึงจะใหเสียงทํานองในโนตตัว F# หรือโนตคู 3 ของคอรด 

D 

 

 
ภาพที่ 4  ตัวอยางการใชคอรดสําหรับทอนจบ 

 

6. สรุป 
 

การเรียบเรียงเพลงซัมมารีซัม มีการใชเทคนิคการเลนสายเปดหรือใชสายเปลาสําหรับในการเลนโนตเสียงเบส การ

ทดสายมีสวนสําคัญในการเรียบเรียง  แนวทํานองเพลงซัมมารีซัม อยูในคอรดที่มีความยาวมากกวา 2 หอง ดังน้ันการทด

สายในระดับเสียง D เปนการชวยใหมีเสียงเบสที่หนา และครอบคลุมเสียงคอรดไดดีกวาการจับคอรดแบบการทาบสาย การ

วิเคราะหเทคนิคจากการเรียบเรียงเพลง  การสอดแทรกเทคนิคตาง ๆ ที่เกิดประโยชน ในการฝกปฎิบัติการบรรเลงเดี่ยวกีตาร

คลาสสิก ประกอบดวยเทคนิคการเลน อารเปโจ การสะบัดปลายน้ิวจากโนตประดับ และทักษะการวางน้ิวมือซายและน้ิวมือ

ขวา  เชนการเก่ียวสายคู ที่มักพบในแบบฝกของ นักกีตารคลาสสิก ชื่อมัตเตโอ คารคาสซี ซ่ึงเปนนักกีตารชาวอิตาลี มีอิทธิพล

ตอวงการกีตารในชวงศตวรรษที่ 19 และการจัดวางรูปคอรด ที่มีความสัมพันธกับการเลือกโนตทํานองหลัก เน่ืองจากการวาง

คอรดจะตองพิจารณาถึงตําแหนงของโนตทํานองหลักที่ประกอบอยูในคอรดน้ัน  โดยบางทอนมีการสําเนียงของไวโอลินดวย 

เชน  เทคนิคสไลดตัวโนต เทคนิคการวิบราโต     

ผูวิจัยสรุปไดวา การเรียบเรียงเพลง ซัมมารีซัม สําหรับกีตารคลาสสิก มีประโยชนตอการศึกษาเทคนิคกีตาร และ

การศึกษาวิเคราะหเชิงทฤษฎีดนตรี และสามารถนําไปใชการสอนนักเรียนตั้งแตระดับตนถึงระดับกลางจนเพื่อเสริมสรางทักษะ

ขั้นพื้นฐานที่ดีของนักเรียนและนักศึกษาหรือเพื่อนําไปใชในการแสดงสําหรับโอกาสตาง ๆ  

 

7. อภิปรายผลการศึกษา  
 

งานสรางสรรคเพลงพื้นเมืองภาคใตชิ้นน้ีมีแนวคิดจากการ อนุรักษวัฒนธรรมพื้นบานภาคใต โดยการใชเครื่องดนตรี

สากลคือ กีตารคลาสสิก ที่ใชในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และสามารถ นําออกแสดงใหกับบุคลทั่วไปที่สนใจ  แสดง

ผลงานการบรรเลง  ในนิทรรศการ หรืองานวิชาการที่เก่ียวกับวัฒนธรรมดนตรีของภาคใต มีการบรรเลงรวมกับเครื่องดนตรี

ประกอบจังหวะชิ้นอ่ืนหรือการบรรเลงเดี่ยว  มีกลุมเปาหมายที่สําคัญในการนําไปใชงาน เชนการสอนในรายวิชา เครื่องสาย

สากลประเภทกีตาร  ผูวิจัยไดเสริมเทคนิค  ทักษะการเลน กีตารคลาสสิก ซ่ึงเปนทางเลือกสําหรับการฝกกีตารคลาสสิก   

ดังน้ันเทคนิคตาง ๆ ที่แทรกในเพลงซัมมารีซัม จึงเปนแนวทางหน่ึงที่ทําใหผูเรียนผูเลนพัฒนาทักษะทางดนตร ี

แนวทางการสืบทอดของวัฒนธรรมดนตรีพื้นบานน้ันมีหลายวิธีการ เชน การสืบทอดแบบมุขปาฐะ  การจดบันทึก 

การบันทึกภาพ และเสียง แตมีวัตถุประสงคเดียวกันคือ ตองการใหดนตรีพื้นบานน้ันคงอยูเพื่อใหผูอ่ืนรูจักหรือรับรูไว ใน

เรื่องราวตาง ๆ ถึงแมดนตรีน้ันจะไมคงอยูในรูปแบบเดิม แตมีการปรับเปล่ียนวิธีการบรรเลงและเครื่องดนตรีในการนําเสนอ 

เปรียบเสมือนการถนอมอาหารใหคงอยูในสภาพเดิมและไมเส่ือมในรสชาติมากนัก   แตยังคงรับรูวาคืออาหารประเภทไหน มา
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จากขั้นตอนการปรุงอยางไรและสามารถทําใหคนอ่ืน ๆ รูจักอาหารประเภทน้ันไดอยางกวางขวางมากขึ้น  เชนเดียวกับการ

อนุรักษวัฒนธรรมดนตรีพื้นบานตาง ๆ เอาไวโดยการนําองคประกอบในหลัก ทางดนตรีมาปรับเปล่ียนดวยการนําทํานอง 

สําเนียง  และจังหวะ มาดัดแปลง  สรางสรรค และนําเสนอแบบใหมแตยังคงไวกล่ินอายของดนตรีพื้นบานแบบเดิมไวใหมาก

ที่สุด โดยวิธีการเรียบเรียง ประพันธ ดัดแปลงในวิธีการตาง ๆที่ผานการคิดสรางสรรค และนําเสนอการนําเสนอบทเพลงน้ันแก 

คนอ่ืนที่มีความสนใจ ตามที่ใน วิทยา วอสเบียน ไดอธิบายไววา บทประพันธในสมัยตาง ๆ มีอิทธิพลตอกีตารเสมอมา  

นอกจากน้ัน บทเพลงที่ถูกเรียบเรียงสําหรับกีตารโดยเฉพาะ สามารถถายทอดความรูสึกตาง ๆ ไดดี  มีการคิดคนวิธีการเลน

ใหม ๆ ขึ้นมามาเสมอ 

 

8. ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะสําหรับผูที่สนใจงานการสรางสรรคดนตรี จากประสบการณจากผูวิจัย พบวาการเรียบเรียงควรศึกษา

ประวัติของเพลงอยางละเอียด เน่ืองจากเพลงพื้นบานตาง ๆ นอกจากมีคุณคาทางตัวดนตรีแลว เรื่องราวทางประวัติศาสตร ยัง

มีคุณคาตอการศึกษาเชนกัน นอกจากน้ีการออกแบบดนตรีใหมีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะและการสรางเทคนิคอ่ืน ๆ ยังเปน

การสรางสีสันใหการการเรียบเรียงสําหรับผูที่สนใจเก่ียวกับงานวิจัยสรางสรรคทางดนตรี     
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Criminology Perspective with Moto-punk (Dek Wan) 
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บทคัดยอ  

 

เด็กแวนเปนปญหาเรื้อรังที่อยูคูกับสังคมไทยมาเปนเวลานาน และยังไมสามารถขจัดปญหาออกไปไดอยางเด็ดขาด 

ซ่ึงการเขาสูการเปนเด็กแวนเปนกระบวนการที่มีความหมายและมีความสําคัญตอการนําไปสูหนทางในการแกปญหา การเขาสู

เสนทางของการเปนเด็กแวนสวนใหญมักเกิดจาก 1) การคบเพื่อน โดยมีเพื่อนที่รูจักกันชักชวนเขามาแกงค 2) สภาพแวดลอม

และความเปนอยูของชุมชนที่มีแกงคเด็กแวนอยูเปนจํานวนมาก 3) ปญหาครอบครัว และการเขาสูกระบวนการเด็กแวนสามารถ

ตอบสนองความตองการของเด็กได เชน ความตองการการยอมรับ ความตองการสถานภาพ ความตองการสรางความภาคภูมิใจ

ในตนเอง รวมไปถึงการตอบสนองความรูสึกดานอารมณ  

ดังน้ันการแกปญหาเด็กแวนมิใชเปนหนาที่ของใครคนใดคนหน่ึง 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  
 

  “ส่ิงที่วัยรุนอยากไดสามอันดับแรกคือ โทรศัพทมือถือ ปน และรถมอเตอรไซค” คําบอกเลาถึงสามส่ิงที่เด็กวัยรุนชาย

ตองการไดครอบครองผานการวิจัยของ ผศ.ดร.ปนัดดา ชํานาญสุข จากคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แมวา

สองส่ิงแรกเสมือนไรพิษภัยเม่ือเทียบกับอาวุธปน หากแตพิจารณาอยางจริงจังจะพบวาเทคโนโลยีเหลาน้ี หากนําไปใชในทางที่

ผิดจะกออันตรายมหาศาล โดยเฉพาะรถมอเตอรไซด (ปนัดดา ชํานาญสุข, 2552) 

  เด็กแวน เปนชื่อที่เรียกกลุมเด็กและเยาวชนชายที่ชอบรวมกลุมกับเพื่อนในการขับขี่รถจักรยานยนตแขงกันบนทอง

ถนน  ฝายไหนชนะจะมีทรัพยสินตาง ๆ เปนเดิมพัน ไมวาจะเปนเงิน รถจักรยานยนต หรือแมแตเด็กสาวที่น่ังซอนทาย ที่

เรียกวา “เด็กสกอย” ของอีกฝายไปรวมหลับนอนเปนรางวัล 

  “รถมอเตอรไซค” ของเด็กแวนถือไดวาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางตัวตนและพื้นที่ทางสังคมเพื่อเสริมอํานาจให

พวกเขาหลุดพนจากความเปนคนไมมีตัวตนในสังคม ซ่ึงถือเปนอีกหน่ึงปญหาในสังคมที่เกิดขึ้นในหมูวัยรุน วัยที่ชอบความทา

ทาย รักความสนุก เต็มไปดวยความคึกคะนองและตองการการยอมรับจากสังคม ซ่ึงปญหาน้ีไมใชปญหาใหมของสังคมไทย 

หากแตเปนปญหาที่เรื้อรังมานาน และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงมีปรากฏขาวตาง ๆ มากมาย เชน  

  เด็กแวนซ่ิง!! 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 เด็กแวนซ่ิงหนีเฉี่ยวชนกันเอง 7 คัน 

ทําโจหนุมวัย 15 ปเสียชีวิต สวนเพื่อนที่เปนเยาวชนเจ็บอีก 6 คน (ไทยรัฐออนไลน, 3 กันยายน 2560 จาก https://www. 

thairath.co.th/content/1058317) 

  หวังปาฏิหาริย! ปากระเปารถเมล โดนแวนซ่ิงชน กลายเปนเจาหญิงนิทรา ลูกสาวกุมมือขอใหลืมตา (ขาวสดออนไลน, 

14 สิงหาคม 2560 จาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_472776) 

  แวนซาปวนเมือง ปานํ้าโสโครกใสชาวบานและนักทองเที่ยวในเทศกาลวันสงกรานต (เดลินิวสออนไลน 14 เมษายน 

2560 จาก https://www.dailynews.co.th/regional/568072) 

  ชางกอสรางพลเมืองดีวัย 30 เขาหามทัพเด็กแวนหวยใหญเมืองชล ที่ชอบซ่ิงจักรยานยนตเขาทําลายหลอดไฟสอง

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” หรือวัยรุนซ่ิงจักรยานยนตตามทองถนนนับเปนปญหาที่แกไมตกในสังคมไทย ชวงหลายปที่ผานมา

หนวยงานที่เก่ียวของพยายามไขปริศนาหาหนทางแกปญหาแตยังไมสามารถแกปญหาไดอยางแทจริง เด็กแวนยังเกิดขึ้นอยู

ทั่วไปที่มีถนนที่เหมาะสมใหเด็กเหลาน้ีมาประลองฝมือ เปนส่ิงที่กอใหเกิดความเดือนรอนรําคาญแกสังคมเปนอยางยิ่ง เพราะ

การขับรถจักรยานยนตที่ไมคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรวมใชทางอาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุกับผูใชรถใชถนนคนอ่ืนไดโดยงาย 

สวนเสียงของเครื่องยนตรถจักรยานยนตที่ดังสน่ันก็สรางความรําคาญและทําลายชวงเวลาพักผอนอันแสนสงบสุขในยามวิกาล

อยางไรสานึกเชนเดียวกัน ผูไดรับความเดือนรอนตางเรียกรองใหเจาหนาที่ตํารวจปราบปรามพฤติกรรมดังกลาวของเด็กแวน 

แตการจับกุมดําเนินคดีแตละครั้งไมใชเรื่องที่กระทําไดโดยงาย เจาหนาที่ตํารวจตองระดมกําลังตํารวจจากหลายทองที่และใช

ทรัพยากรจํานวนมากเพื่อการสกัดจับเด็กแวน รวมทั้งตองเส่ียงอันตรายจากการถูกเด็กแวนขับรถจักรยานยนตชนในเวลาที่

หลบหนีการจับกุม แตสุดทายดูเหมือนวาผลลัพธจะไมคุมคากับส่ิงที่ลงทุนไป การจับเด็กผูกระทําผิด การดําเนินคดี และการ

พิพากษาลงโทษหรือคุมความประพฤติ ไมสามารถยับยั้ง (deterrence) ปญหาดังกลาวได เพราะยังปรากฏวามีผูแขงรายใหม
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เขาสูสนามประลองความเร็วเสมอ ๆ  และปญหาน้ีไมไดเปนปญหาเฉพาะในกรุงเทพมหานครเทาน้ัน แตยังขยายไปยังเมืองใหญ ๆ 

สรางปญหาใหแกประชาชนผูใชรถใชถนนและยังลุกลามไปยังปญหาอาชญากรรมอ่ืน ๆ อีก เชน การพนัน ยาเสพติด ปญหา

ทางเพศ ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย และที่หนักที่สุดคือ ฆาตกรรม  

  แมเจาหนาที่ตํารวจจะคิดคนแผนการตาง ๆ เพื่อปราบปรามเด็กแวนและวางมาตรการในการปองกันมิใหมีการแวน

เกิดขึ้นในหลายมิติแลวก็ตาม แตยังไมสามารถปองกันและปราบปรามปญหาเด็กแวนใหหมดไปได ดังน้ัน จึงเล็งเห็นไดวา 

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 

  เด็กแวนหรือแซปน้ัน มีผูสันนิษฐานวามาจาก "แซปคุง" (Zabbkung) ซ่ึงเปนตัวละครที่ถูกสรางขึ้นมาในโอกาส

ครบรอบ 7 ปของสตูดิโอเขียนการตูน มอนสเตอรคลับ (สตูดิโอของคนไทย ผูวาดการตูนเรื่อง Joe the Sea-cret Agent) 

สวนคําวา “แวน” น้ัน มาจากเสียงทอไอเสียที่ดัดแปลงใหเสียงดังขึ้น รวมไปถึงเสียงดังที่เกิดจากการบิดหนีตํารวจ แตกอนสมัย

เครื่องยนต 2 จังหวะ เม่ือบิดก็จะเกิดเสียงดัง "แวน ๆ ๆ ๆ" 

  ในอดีตระหวางคําสองคําน้ีจะใชแตกตางกัน "เด็กแซป" น้ันไมไดจํากัดเฉพาะวงการมอเตอรไซด แตจะเหมารวมถึง

กลุมเด็กที่ชอบทําตัวใหโดดเดนสะดุดสายตาชาวบานดวยวิธีการผิด ๆ เพื่อใหเปนที่สนใจ เชน การชกตอยในงานฟรีคอนเสิรต 

ใสเส้ือผาสีสันบาดตา ไมเรียนหนังสือ ม่ัวสุมอยูแถวโตะสนุกเกอร แตที่พวกเด็กแซปชื่นชอบมากเปนพิเศษ คือ การดัดแปลง

รถจักรยานยนต และรวมตัวกันเปนแกง และในที่สุดก็ไดพัฒนากลายมาเปน "เด็กแวน"  

  ราชบัณฑิตยสถานไดจัดพิมพ "พจนานุกรมคําใหม เลม 1" หรือพจนานุกรมฉบับวัยรุน  ใหความหมายของคําวา เด็ก

แวน ไววา "วัยรุนผูชายที่ชอบเรงเครื่องมอเตอรไซคใหมีเสียงดังแวน ๆ " และเด็กแวนมักมาควบคูกับเด็กสกอย หมายถึง วัยรุน

ผูหญิงที่ซอนทายมอเตอรไซคของเด็กแวนในลักษณะกอดรัด มักนุงกางเกงยีนสขาส้ันมาก ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หนา 

70) 

  เอกลักษณและพฤติกรรมของเด็กแวน มักจะชอบใสกางเกงขาเดฟฟตมาก ๆ พรอมเส้ือสีดําตัวเล็ก หรือเส้ือที่มีสกรีน

ลายชื่อนักรองขวัญใจวัยรุนวงตาง ๆ บางรายอาจจะแสดงความม่ันใจขึ้นมาอีกระดับหน่ึงดวยการใสกางเกงขาส้ัน และตองเปน

ยี่หอสุดฮิตอยาง เจเจ เทาน้ัน ทรงผมสุดฮิต คือ “ทรงปป โปเตโต” ที่มีเอกลักษณไมเหมือนใคร คือ ปาดปอยผมจากดานขาง

เกือบจดหูพาดมาอีกขางหน่ึงของใบหนา มีปอยผมหอยมาปดตา เด็กแวนสวนใหญจะใสรองเทาแตะแบบน้ิวคีบรุน “ต.ช.ด.” 

หรือ ตราชางดาว เพราะราคาไมแพง สําหรับแนวเพลงที่ชาวแวน หรือแซป ชอบมากเปนพิเศษ คือ บอดี้แสลม บิ๊กแอส linkin 

park หรือวงที่กําลังเปนขวัญใจวัยรุนเมืองไทยอยูในขณะน้ัน ๆ  

  รถที่นําไปใชในการขับสวนใหญจะเปนรถมอเตอรไซค รุนมีโอ ฮอนดาคลิก หรือนูโวออโตเมติก ซ่ึงลวนเปนรถที่ไมมี

เกียรสามารถบิดคันเรงไดอยางสะดวก ซ่ึงรถเกือบทุกคันตองผานกระบวนการปรุงแตงมาแลวทั้งส้ิน ไมวาจะเปนการปาดเบาะ

ใหบางเฉียบ การโมดิฟายเครื่องใหแรงและเสียงดัง ซ่ึงการแตงรถแตละครั้งน้ันจะตองใชเงินอยูที่เรือนพันไปจนถึงหม่ืนบาท 

( ผู จั ด ก า ร อ อน ไ ลน ,  2 4  ธั นว า คม  25 6 0  จ าก  http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID= 

9500000096422) 

  ถนน 10 อันดับที่เด็กแวนใชเปนสนามประลองฝมือและไดรับการรองเรียนมากที่สุดโดยเฉพาะในคืน วันศุกร-เสาร  

โดย 10 อันดับของถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีการรองเรียนเก่ียวกับปญหากลุมวัยรุนและเยาวชนขับขี่
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รถยนตน่ังสวนบุคคล 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 ถนนวิภาวด-ีรังสิต    อันดับที่ 10 ถนนสุขสวัสดิ ์

จะเห็นวา 10 อันดับ ที่เด็กแวนเลือกใชทางแขงขันน้ัน จะมีลักษณะทางกายภาพของถนนเปนทางตรง มีแยก

สัญญาณไฟไมมากนัก และอยูในพื้นที่รอยตอระหวางสถานีตํารวจ ทั้งน้ีก็เพื่องายตอการหลบหนีการกวดขันจับกุมของ

เจาหนาที่ (Independent News Network, 24 ธันวาคม 2560 จาก http://www.innnews.co.th/shownews/ 

show?newscode=404517) 

 

3. มุมมองทางอาชญาวิทยากับเด็กแวน 

 

  จากปญหากลุมรถจักรยานยนตซ่ิงของวัยรุน (เด็กแวน) มีสวนที่ตองนํามาพิจารณาหลายประเด็น โดยผานมุมมอง

ทางอาชญาวิทยา พบประเด็น ดังน้ี 

  ประเด็นที่ 1 เขามาเปนเด็กแวนไดอยางไร 

  การเขาสูเสนทางของการเปนเด็กแวนสวนใหญมักเกิดจากสภาพแวดลอมพาไป เชน มีเพื่อนเปนเด็กแวน ครอบครัว

เปดอูซอมรถ บางครอบครัวเปนครอบครัวที่มีปญหา มีการหยาราง ซ่ึงจากงานวิจัยของอรนิตย บุนนาค (2555) เรื่องการ

กระทําผิดของเด็กและเยาวชน: กรณีแขงรถบนถนนหลวง พบวาเด็กแวนสวนใหญไมไดเรียนหนังสือ ขาดการอบรมเน่ืองจาก

บิดามารดามีอาชีพรับจางเปนสวนใหญ รองลงมาคือคาขาย สถานภาพทางครอบครัวสวนใหญจะหยาราง สถานที่อยูอาศัยมัก

เปนบานเชา  ซ่ึงสอดคลองกับวรวัตต ชาญวิรัตน และจุฬาภรณ โสตะ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเขารวมกลุม

รถจักรยานยนตซ่ิงของวัยรุนในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน” ผลการวิจัยพบวา สมาชิกกลุมรถจักรยานยนตซ่ิงมีอายุ

ระหวาง 13 – 23 ป สถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนสวนใหญ ดานครอบครัว บิดามารดา

ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป มีฐานะคอนขางยากจน  

  จากงานวิจัยหลาย ๆ เรื่อง จะพบวา เด็กแวนมักจะเปนเด็กที่ขาดโอกาสในชีวิต ขาดการเอาใจใสดูแล ขาดความ

อบอุน เม่ือความอบอุนในครอบครัวไมมี ทําใหขาดส่ิงยึดเหน่ียว ซ่ึงตามทฤษฏพีันธะทางสังคม (Social Bond Theory) เฮอรชิ 

ไดตั้งสมมติฐานวา พฤติกรรมอาชญากรรมเปนผลมาจากพันธะของบุคคลที่มีตอสถาบันทางสังคมไดออนแอหรือถูกทําลายโดย

เฮอรชิไดแบงองคประกอบของทฤษฏีน้ีออกเปน 4 ประเภท คือ  

  1.  ความผูกพัน (attachment) หมายความถึง การที่บุคคลมีความผูกพัน หรือความรักใครกับบุคคลอ่ืน 

  2.  ขอผูกมัด (commitment) หมายความถึง การที่บุคคลถูกผูกมัดกับการดําเนินชีวิตตามทํานองคลองธรรมของ

สังคม 

  3.  การเขารวม (involvement) หมายความถึง การที่บุคคลไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม เปนเหตุใหบุคคล

ถูกจํากัดเวลาที่จะไปประกอบอาชญากรรม เน่ืองจากเวลาสวนมากไดถูกใชไปในการประกอบกิจกรรมของสังคม 

  4.  ความเชื่อ (belief) หมายความถึง ระดับของความเชื่อถือที่บุคคลมีตอคานิยมและบรรทัดฐานของสังคม หากมี

ระดับความเชื่อสูงก็จะมีแนวโนมที่จะไมกระทําผิดกฎระเบียบของสังคม (Larry J. Siegel, 2006, p. 230) 

  หากบุคคลใดมีองคประกอบทั้งส่ีประการน้ีอยางใดอยางหน่ึง บุคคลน้ันยอมจะไมคิดนอกลูนอกทางหรือกระทํา

ความผิด แตทวาเด็กแวนเหลาน้ีเปนบุคคลที่ขาดความรักความอบอุน ไมมีความผูกพันกับครอบครัว ไมยึดเอาบรรทัดฐานของ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 
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สังคมมาเปนแนวปฏิบัติ แตพวกเขาตองการการยอมรับ ตองการใหคนอ่ืนเห็นคุณคาในตัวตน ดังน้ัน การเขาสูการเปนเด็กแวน

จะทําใหพวกเขารูสึกวาตนเองไดรับการยอมรับและเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอกลุม ซ่ึงความรูสึกเหลานี้เปนความรูสึกที่ไม

เคยไดรับจากครอบครัวมากอน   

  นอกจากน้ี ยังมีอีกส่ิงหน่ึงที่เด็กเหลาน้ีรูสึกวาตนเองยังมีตัวตนและมีความสําคัญ คือ เพื่อน การคบเพื่อนเปนตัวแบบ

ที่จะทําใหบุคคลน้ันเปนเชนไร ซ่ึงในทฤษฏีการคบหาสมาคมที่แตกตาง (Theory of Differential Association) ซัทเธอร

แลนด (Edwin Sutherland) เชื่อวา พฤติกรรมอาชญากร เรียนรูไดโดยการติดตอกันอยางใกลชิดภายในกลุม ความประพฤติที่

แสดงมาในลักษณะอาชญากรขึ้นอยูกับ ความแตกตางในชวงระยะเวลา ความสมํ่าเสมอในการติดตอ ความสัมพันธซ่ึงกันและ

กัน (ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี, 2554, หนา 107) ดังน้ัน การคบเพื่อนที่เปนเด็กแวน และมีการคบหาสมาคมกันอยาง

ตอเน่ือง สมํ่าเสมอเปนเวลานาน ทําใหเกิดการถายทอดความคิด เกิดกระบวนการเรียนรูนําไปสูการปรับเปล่ียนทัศนคติที่เห็นดี

เห็นงามกับการเขามาเปนเด็กแวน และเห็นวาเปนส่ิงที่ทําใหตนมีคุณคา กระบวนการเขาสูการเปนเด็กแวนจึงเกิดขึ้น  

  ดังน้ัน จึงสรุปไดวา การเขาสูการเปนเด็กแวน มีสาเหตุมาจาก 

  1.  การคบเพื่อน โดยมีเพื่อนที่รูจักกันชักชวนเขามาแกงค มีความสนุกสนาน มีความเปนอิสระ ไดทําอะไรในส่ิงทีต่น 

เองและเพื่อน ๆ สามารถทําได ไดเที่ยวตอนกลางคืน มีการขับขี่รถมอเตอรไซตเปนกลุมแกงคและมีความรูสึกวาภูมิใจ  

  2.  สภาพแวดลอมและความเปนอยูของชมุชน ในละแวกที่อยูอาศัยที ่เปนสาเหตุสําคัญอีกประการ หากละแวกบาน

หรือที่พักอาศัยมีแกงคเด็กแวนอยูเปนจํานวนมาก ยอมทําใหการตัดสินใจเขารวมกลุมเปนไปโดยงาย 

  3.  ปญหาครอบครัว เชน ครอบครัวหยาราง ความยากจนทําใหพอแมไมมีเวลาใหลูก สงผลใหเด็กเขารวมกลุมเด็ก

แวนและในบางครั้ง การแวนมีสินพนันเขามาเก่ียวของเทากับเปนชองทางในการหาเงินเพื่อมาใชจายในชีวิตประจําวัน 
 

   ประเด็นที่ 2 เขามาเปนเด็กแวนเพื่ออะไร 

   จากงานวิจัยของ วรวัตต ชาญวิรัตน และจุฬาภรณ โสตะ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเขารวมกลุม

รถจักรยานยนตซ่ิงของวัยรุนในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน” ผลการศึกษาดานการเขารวมกลุมรถจักรยานยนตซ่ิง

สวนมากเกิดจากความอยากรู อยากเห็น ความตองการเสาะแสวงหาส่ิงใหม ๆ ที่เปนความทาทาย ความตองการเปนจุดเดน 

ตองการเพื่อน ชวงเวลาในการรวมกลุมคือวันศุกร วันเสาร ในชวงเวลา 22.00 น. – 03.00 น. ซ่ึงมีกิจกรรมการขับรถเปนกลุม

ฉวัดเฉวียน รวมถึงการแขงขันเพื่อประลองความเร็ว และสวนมากทราบถึงกฎหมายจราจรแตไมมีความเกรงกลัว และทราบถึง

ความคิดของบุคคลภายนอกตอกลุมของตน รวมทั้งอยากใหบุคคลภายนอกยอมรับ จึงเห็นไดวา การเขาสูเสนทางเด็กแวนน้ัน 

เด็กและเยาวชนเหลาน้ีมักมาจากครอบครัวที่ไมสมบูรณ มีการศึกษานอย และมีฐานะที่ไมดี จึงไมเปนการยากที่เด็กแวนเหลาน้ี

จะขวนขวายเพื่อหาทางใหตนเองมีจุดเดนและไดรับการยอมรับ จึงมีการสรางสังคมของตนเองขึ้นมาและเม่ือเกิดเปนสังคมของ

กลุมแวน ยอมทําใหเกิดวัฒนธรรมรอง ซ่ึงในทฤษฏีทางอาชญาวิทยาไดกลาวถึงวัฒนธรรมรองไวมากมาย โดยเฉพาะมิลเลอร 

(Walter Miller) ไดอธิบายไววา ชนชั้นลางมีวัฒนธรรมที่แยกตัวและแตกตางจากชนชั้นกลาง คานิยมของชนชั้นกลาง คือ 

“การไดรับความสําเร็จ” คานิยมของชนชั้นลาง คือ “จุดศูนยรวมของความสนใจ” (focal concern) ซ่ึงไดแก 

  1)  ความยุงยาก (trouble) หมายถึง การเขาไปมีความเก่ียวพันกับความยุงยาก ไดแก การกระทําผิดกฎหมาย จะทํา

ใหไดรับการยอมรับในดานสถานภาพ 

  2)  ความแข็งแกรง (toughness) หมายถึง การมีรูปรางและอุปนิสัยในทางที่เปนผูชาย มีความอดทนและแข็งแรง มี

ความกลาหาญไมเกรงกลัวตอการถูกขมขูหรือตอสู เปนคานิยมที่ไดรับการยกยอง 

  3)  ความฉลาด (smartness) หมายถึง ความชํานาญในการเอาชนะผูอ่ืนเพื่อความอยูรอดในชีวิตประจําวัน แตเปน

ในลักษณะเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน จะทําใหไดรับการยอมรับใหเปนผูนําหรือหัวหนาแกงค 

  4)  ความตื่นเตน (excitement) หมายถึง การคนหาส่ิงที่ตื่นเตน ซ่ึงมักจะเก่ียวของกับการดื่มแอลกอฮอลและการ

เลนการพนันทุกชนิด 
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  5)  โชคชะตา (fate) หมายถึง ความคิดที่วาส่ิงที่เกิดขึ้นเปนชะตาชีวิตที่ถูกกําหนดไว มนุษยไมสามารถควบคุมได 

  6)  ความอิสระ (autonomy) หมายถึง การไมยอมรับในอํานาจและกฎเกณฑของสังคม  

  วัฒนธรรมลักษณะน้ีทําใหเกิดการกระทําผิดในลักษณะเปนแกง เพราะตองการไดรับการยอมรับ หลีกเล่ียงการดูถูก 

ตองการใหตนเปนจุดศูนยรวมของความสนใจ (ปกรณ  มณีปกรณ, 2555, หนา 290-293) ซ่ึงวัฒนธรรมรองน้ีปรากฏอยูในตัว

เด็กแวน รวมตัวกันเปนแกงเพื่ออวดความสามารถวาตนมีความเชี่ยวชาญ ยิ่งเม่ือแขงชนะ เด็กแวนจะรูสึกวาตนเปนคนสําคัญ

และไดรับการยอมรับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของมนวัธน พรหมรัตน (ม.ป.ป.) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปรากฏการณเด็ก

แวน สกอย และแซบในสังคมไทย: การกอตัว ปญหา และทางออก” ผลการวิจัยพบวา ปรากฏการณเด็กแวน สกอย และแซบ 

เกิดขึ้นจากปจจัยหลักสองประการคือปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก สําหรับปจจัยภายใน กลุมเด็กแวน สกอย และแซบ คือ 

กลุมวัยรุนจากชนบทที่ถูกสงเขามารับการศึกษาและใชชีวิตแบบคนเมือง แตไมสามารถปรับวิถีชีวิตของตนให เขากับชนชั้น

กลางในเมืองได จึงไดสรางมาตรฐานทางวัฒนธรรมขึ้นมาเปนของตนเอง วัฒนธรรมยอยน้ีมีพื้นฐานสวนหน่ึงมาจากแบบแผน

พฤติกรรมทางสังคมของชนบท คือ วัฒนธรรมกลุม และพื้นฐานอีกสวนหน่ึงมาจากวัฒนธรรมชนชั้นกลางในเมือง ที่เนน

ความสําคัญของคุณคาทางวัตถุ ดังน้ันมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่กลุมวัยรุนเหลาน้ีสรางขึ้นจึงมีการผสมผสานหรือปะปนกัน

ระหวางบรรทัดฐานของสังคมเมืองและสังคมชนบท คือ กิจกรรมทางสังคมมักจะเนนการรวมกลุมแบบชนบท แตลักษณะของ

กิจกรรมจะเปนแบบสังคมเมือง ในสวนของปจจัยภายนอก คือการสรางชุดวาทกรรม “เด็กแวน” ขึ้นโดยชนชั้นกลางในเมือง 

เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแบงและจัดชวงชั้นใหกับกลุมเด็กแวน สกอย และแซบ ซ่ึงถือเปนคนกลุมใหมของสังคมเมือง และ

พยายามใชวาทกรรมชุดดังกลาวเบียดขับใหคนกลุมน้ีกลายเปน “คนอ่ืน” ในสังคม เม่ือวัยรุนแตละกลุมไมสามารถตานแรง

เบียดขับของสังคมได จึงมีความพยายามในการสรางอัตลักษณใหมใหหลุดพนจากการถูกเบียดขับของสังคม โดยการพยายามที่

จะนิยามอัตลักษณเด็กแวน สกอยและแซบ ขึ้นใหมใหใหกลายเปนอัตลักษณของกลุมอ่ืนที่แตกตางไปจากอัตลักษณของกลุม

ตน (มนวัธน พรหมรัตน )ม.ป.ป(. . https://www.m-society.go.th/download/article/article_20150922114100.pdf) 

  ดังน้ัน จึงเห็นไดวาวัฒนธรรมรองในการแขงรถจักรยานยนตบนทองถนนของเด็กแวน สามารถตอบสนองความ

ตองการของเด็กแวน ไมวาจะเปนความตองการการยอมรับ ความตองการสถานภาพ ความตองการสรางความภาคภูมิใจใน

ตนเอง รวมไปถึงการตอบสนองความรูสึกดานอารมณ ไดแก อารมณและความรูสึกที่ไดจากการประลองความเร็ว ทําใหรูสึก

ตื่นเตนและเปนอิสระ วัฒนธรรมรองดังกลาวจึงเปนทางออกของปญหาที่นาสนใจและนาดึงดูดใจสําหรับกลุมเด็กแวน 

   

4. แนวทางการแกไขปญหา 

 

  การแกไขปญหาเด็กแวน จะตองเปนการแกไขแบบบูรณาการรวมกันของสถาบันที่เก่ียวของ โดยเริ่มจาก สถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา และชุมชน   

  สถาบันครอบครัว จะตองเริ่มที่พอแม ปลูกฝง ขัดเกลาพฤติกรรมที่ถูกตองและเปนไปตามบรรทัดฐานทางสังคม

ใหแกลูก ไดแก 

  1. การเปนตนแบบที่ดีแกลูก  พอแมจะตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใหลูกเห็นและตองเปนการกระทําที่มีความ

สมํ่าเสมอ และลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมของพอแมและนํามาเปนแบบแผนในการใชชีวิตตอไป  บทบาทการเปนตนแบบ 

(role model) ที่ดี มีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพเปนอยางยิ่ง จากบทความของนายแพทยอุดม เพชรสังหาร ไดเขียน

บทความเก่ียวกับเซลลกระจกเงา (Mirror Neuron) วา ในสมองของมนุษยจะมีเซลอยูชนิดหน่ึงที่ทําหนาที่เปนเหมือนกระจก

เงาที่สะทอนพฤติกรรมที่เห็นและบังคับใหเลียนแบบพฤติกรรมน้ันทั้งในดานดีและดานไมดี (อุดม เพชรสังหาร, 2551) ดังน้ัน 

การที่เด็กเห็นพฤติกรรมของพอแม เด็กยอมเลียนแบบตามเหมือนกระจกเงา เชน ถาพอแมขี้หงุดหงิดใจรอน ลูกก็จะซึมซับ

พฤติกรรมของพอแมและกลายเปนเด็กขี้หงุดหงิด ใจรอนเชนกัน  
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  2. การส่ือสาร มนุษยอาศัยการส่ือสารเพื่อนําไปสูการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ซ่ึงการส่ือสารมิได

หมายความเพียงแคภาษาพูดเทาน้ัน แตยังสามารถส่ือสารผานทางภาษากายไดดวย การแสดงความรูสึกซ่ึงกันและกันจะทําให

ครอบครัวมีความใกลชิดกันมากขึ้นและนําไปสูการเปดเผยความรูสึก ความตองการ ปญหาตาง ๆ  ดังน้ัน เม่ือลูกเขามาขอ

คําปรึกษา พอแมควรจะเปนผูฟงที่ดีดวย พรอมทั้งใหกําลังใจ มิใชการจองจับผิด เม่ือลูกทําดี พอแมควรใหความชื่นชมเพื่อให

ลูกเกิดความภาคภูมิใจ เม่ือลูกทําผิด พอแมตองตักเตือนดวยเหตุผลและความเขาใจ ไมใชอารมณ  

  สถาบันการศึกษา เปนสถาบันที่มีความสําคัญเชนเดียวกับสถาบันครอบครัว เน่ืองจากจะตองรับชวงตอจาก

ครอบครัวเพื่อใหการอบรมส่ังสอนทั้งในเรื่องของการดํารงอยูในสังคมอยางถูกตองทํานองคลองธรรมและการใหความรูเพื่อการ

ดํารงชีพ จากงานวิจัยจะพบวา เด็กแวนสวนใหญจะมีผลการเรียนที่ไมคอยดี การมาโรงเรียนเพื่อการพบปะเพื่อนฝูง โดยขาด

จุดมุงหมายในชีวิต เพราะเด็กแวนเหลาน้ีขาดมาตรฐานของนิยามคําวา “เด็กดี” สถาบันการศึกษาจึงควรเปนสถานที่ในการ

ชวยเหลือใหเด็กเหลาน้ีมีที่ยืนในสังคม สรางความเปนตัวตนที่สังคมยอมรับและเด็กรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง ครูจะตองมี

บทบาทสงเสริมการพัฒนาการดานสังคมและจริยธรรม รับฟงปญหาของเด็ก มีวิธีการในการแกไขปญหาที่ถูกตอง ชี้แนะ

แนวทางที่ถูกตอง นอกจากจะตองพัฒนาเด็กแลว ครูยังตองมีบทบาทในการทําความเขาใจกับพอแมของเด็กดวยการใหความรู

การสงเสริมพฤติกรรมวัยรุนแกพอแม โดยใหพอแมเริ่มจากการเปนแบบอยางที่ดี มีการเยี่ยมบานนักเรียนเพื่อเปนการพบปะ

พูดคุย สอบถามขอมูลเก่ียวกับตัวนักเรียนและสภาพความเปนอยู เพื่อใชเปนขอมูลในการชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาตอไป  

  ชุมชน คนในชุมชนตองรวมแรงรวมใจ ชวยเหลือกัน โดยชวยกันสอดสองพฤติกรรมของเด็กในชุมชน  หากพบเห็น

เด็กคนใดที่มีลักษณะที่ผิดปกติไปจากเดิม ควรจะตองแจงผูปกครองและชวยกันหาวิธีแกปญหา นอกจากน้ี คนในชุมชนจะตอง

มีความเอ้ืออาทร มีความอบอุนปลอดภัย  ผูนําชุมชนสามารถเขามามีบทบาทในการชวยเหลือชุมชนในดานของนโยบาย เชน 

การสรางลานกีฬาในชุมชน การสอนธรรมะแกเยาวชนโดยใหวัดเขามามี มีพื้นที่ใหเด็กและเยาวชนไดเขามาทํากิจกรรมและ

แสดงความคิดสรางสรรค  
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บทคัดยอ  

 

บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาในการปฏิบัติงานของแรงงานและนําเสนอแนวทางการพัฒนา

ระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม

ในการทํางาน พ.ศ. 2554 โดยการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบจากแหลงขอมูลทุติยภูมิจากวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ผลการศึกษา พบวา สภาพปญหาในการปฏิบัติงานของแรงงานเกิดขึ้นจากนายจางและลูกจางขาดความรู ความเขาใจในกฎหมาย 

ที่เก่ียวของและพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไมถูกตองของลูกจาง 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 

 

แรงงานถือเปนกลไกสําคัญที่ชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตได ซ่ึงการคุมครองแรงงานใหมีความปลอดภัย 

สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี ยอมสงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจาง หากมีการบาดเจ็บ

หรือเจ็บปวยขึ้นจากการทํางาน ยอมกอใหเกิดความเสียหายทั้งตอตัวลูกจางและครอบครัวของลูกจางที่ตองเสียคาใชจายและ

เวลาในการดูแลรักษา นายจางที่ตองเสียหายจากการฟนฟูธุรกิจหรือหยุดการผลิต อันสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศได (พิมุข สุศีลสัมพันธ และวริยา ลํ้าเลิศ, 2559) อยางไรก็ตามแมประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายในการปองกัน

ลูกจางจากอันตราย หรอืความเจ็บปวยจากการทํางาน แตสถิติการประสบอันตรายจากการทํางานในป 2559 พบวา มีความ

รุนแรงถึงตาย จํานวน 584 คน ทุพพลภาพ 12 คน สูญเสียอวัยวะบางสวน 1,290 คน (สํานักงานกองทุนเงินทดแทน, 2560) 

จากการศึกษางานวิจัยของ พิมุข สุศีลสัมพันธ และวริยา ลํ้าเลิศ (2559) เรื่อง การคุมครองแรงงานตามกฎหมาย

ความปลอดภัยในการทํางาน และกฎหมายจัดตั้งสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

และงานวิจัยของอัจฉรา ผองพิทยา จันทรจิรา สิงหพันธ ปราณี อามาตมนตรี และ โอภาส พรมมิ (2559) เรื่อง แนวทางการ

ปรับปรุงการจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูงกรณีศึกษา บริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิรค จํากัด ตางบงชี้วา 

อุบัติเหตุในการทํางานเกิดจากความประมาทเลินเลอของพนักงาน และไมสวมอุปกรณขณะทํางาน สวนแนวทางการปรับปรุง

การจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง ไดแก การจัดฝกอบรมแนวทางการปองกันการเกิดอุบัติเหตจุากการปฏิบัติงาน

บนที่สูง การตรวจสอบอุปกรณความปลอดภัยและจัดทําคูมือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ

และโครงสรางของกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งแกไขกฎหมายจัดตั้งสถาบันสงเสริมความปลอดภัยในการ

ทํางานใหมีโครงสรางการบริหาร และอํานาจหนาที่ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น ตลอดจนใหความสําคัญกับการสรางจิตสํานึก

และวัฒนธรรมเชิงปองกันความปลอดภัยในการทํางานใหเกิดขึ้นในสังคม และหากพิจารณากฎหมายที่เก่ียวของในการจัดการ

ดานความปลอดภัยในการทํางาน พบวา มีการกําหนดพระราชบัญญัติความความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางาน พ.ศ. 2554 ขึ้นโดยสาระสําคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

พ.ศ.2554 ไดกําหนดไวในหลายมาตราใหลูกจางมีหนาที่ที่เก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน เชน มาตรา 6 ลูกจางมี

หนาที่รวมมือกับนายจางในการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางาน มาตรา 8 ลูกจางมีหนาที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน มาตรา 21 ลูกจางมีหนาที่ดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานที ่

กําหนด ถาพบขอบกพรอง หรือชํารุดเสียหาย และไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง ใหแจงเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 

หัวหนางาน หรือผูบริหาร และมาตรา 22 ลูกจางตองสวมใสและดูแลรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล

ตลอดเวลา เปนตน รวมถึงอนุสัญญา ฉบับที่ 187 อนุสัญญาฉบับน้ีจัดเปนมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศฉบับพื้นฐานดาน

ความปลอดภัยและอาชวีอนามัย ซ่ึง ILO ไดยกรางขึ้นเพื่อใหเปนกรอบแนวทางสําหรับการบริหารจัดการและดําเนินงานความ

ปลอดภัยและอาชีว อนามัยระดับชาติ และผลักดันรัฐสมาชิกพิจารณาใหสัตยาบัน โดยมีเน้ือหาสาระของอนุสัญญามุงเนน

เก่ียวกับการจัดใหมีองคประกอบขั้นพื้นฐานที่จะเปนกลไกในการขับเคล่ือนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซ่ึงถือเปนสวน

หน่ึงของวาระงานที่มีคุณคา (Decent Work) 

นอกจากน้ีในงานวิจัยของสุชาดา เรืองแสงทองกุล (2558: 238) เรื่อง ปญหาการบังคับใชกฎหมายคุมครองลูกจาง

ดานความปลอดภัยในการทํางานตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554: 

ศึกษากรณีสถานประกอบการยานรังสิตและใกลเคียงจังหวัดปทุมธานี พบวา การบังคับใชกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางานในสถานประกอบการยานรังสิตและใกลเคียง จังหวัดปทุมธานียังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร

ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปญหาตาง ๆ ดังน้ี  

1)  การขาดความรูความเขาใจกฎหมาย พบวา จํานวนนายจางและลูกจางที่ทราบและเขาใจหลักการของกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานมีจํานวนนอย เพราะการไมรูกฎหมายของ
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ฝายนายจางทําใหการบังคับใชกฎหมายไมอาจบรรลุผลได ในขณะที่ความไมรูของฝายลูกจางทําใหไมอาจเรียกรองหรือรักษา

สิทธิของตนเองได ซ่ึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ ผูที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายจําเปนตองทราบ

และเขาใจหลักการของกฎหมาย 

นอกจากน้ีนายจางสวนใหญไมเห็นความสําคัญของการศึกษาและทําความเขาใจหลักการและสาระสําคัญของกฎหมาย

และเห็นวาการดําเนินการตาง ๆ เพื่อปองกนอันตรายที่อาจเกิดแกลูกจางเปนการเพิ่มภาระและคาใชจายใหแกนายจาง 

2)  การละเวนการปฏิบัติตามกฎหมาย พบวา นายจางมักละเลยตอหนาที่ในการจัดและดูแลสถานประกอบการใหมี

สภาพการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะทั้งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ แสงสวาง 

และอุณหภูมิ  

การละเลยการดําเนินการของนายจาง อาทิ การไมติดปายเตือนอันตราย ไมออกประกาศขอบังคับเก่ียวกับอุปกรณ

คุมครองความปลอดภัย หรือมีประกาศขอบังคับแตไมสามารถดําเนินการใหลูกจางปฏิบัติตามได นายจางละเลยไมจัดใหมีเจาหนาที่

หรือหนวยงานในการดูแลความปลอดภัย เปนตน 

จากความเปนมาขางตนสะทอนใหเห็นถึงสภาพปญหา สาเหตุเก่ียวกับการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานในมิติ

ตาง ๆ โดยผูเขียนขออธิบายรายละเอียด ดังน้ี 

 

2. กระบวนการ: ความรู ความเขาใจ ทฤษฎีและแนวคิดที่อธิบายถึงสาเหตุและพฤติกรรม  

 

เน่ืองจากในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ สารเคมี และสารเคมีอันตรายมาใชในกระบวนการ

ผลิต การกอสราง และบริการแตขาดการพัฒนาความรูความเขาใจควบคูกันไป ทําใหสงผลกระทบตอผูใชแรงงานในดานความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางาน และกอใหเกิดอันตรายจากการทํางาน จนถึงแกบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ 

เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเน่ืองจากการทํางานซ่ึงมีแนวโนมสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นดวยประกอบกับพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 มีหลักการสวนใหญเปนเรื่องการคุมครองแรงงานทั่วไปและมีขอบเขตจํากัดไมสามารถกําหนดกลไกและ

มาตรการบริหารงานความปลอดภยัไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันเพื่อประโยชนในการวางมาตรการควบคุม กํากับ ดูแล และ

บริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเหมาะสม สําหรับปองกัน สงวนรักษา

ทรัพยากรบุคคลอันเปนกําลังสําคัญของชาติ สมควรมีกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตามในสถานประกอบการหลายแหงประสบปญหาเรื่องความรู ความเขาใจเน่ืองจากนายจางและ

ลูกจางไมทราบกฎหมายและขาดการตระหนักถึงความสําคัญในการสรางความปลอดภัยในที่ทํางาน นอกจากน้ีลักษณะของ

กฎหมายดังกลาวที่มีการบังคับใชมีหลายฉบับ บางฉบับลาสมัยไมทันตอสถานการณปจจุบันหรือบางกรณีมีกฎหมายมากมายกระจัด

กระจายอยูภายใตการบังคับใชของหนวยงานอ่ืน ๆ ทําใหเกิดความซํ้าซอนยุงยากที่จะปฏิบัติตาม (สุชาดา เรืองแสงทองกุล, 

2558: 238) 

ในเชิงพฤติกรรมสามารถอธิบายถึงมุมมองของการเกิดอุบัติเหตุ โดยปฐมพงศ นาคาแกว และคณะ (2557: 37) ได

อธิบายถึงมุมมองของการเกิดอุบัติเหตุ จากอดีตจนถึงปจจุบัน พบวา ในระยะแรก ๆ การดําเนินงานจะเนนไปทางดานการเกิด

อุบัติเหตุ โดยใหความสนใจกับสภาพทางกายภาพของงานที่ทํา (physical workplace) มีการตรวจพื้นที่ทํางาน รักษาความ

สะอาดและเฝาระวังสภาพการทํางาน ตอมาเม่ือทฤษฏีโดมิโนของไฮนริคฮ (Heinrich) ถูกเสนอขึ้นในป 1930 เรื่องการทํางาน

ที่ผิดพลาดของมนุษย (human error) มีสวนชวยทําใหเกิดอุบัติเหตุ ก็ไดรับความสนใจจากผูที่เก่ียวของ ระยะตอมา พบวา 

การแกไขปญหาตลอดจนการปองกันการกระทําที่ไมปลอดภัย (unsafe act) และสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย (unsafe 

condition) ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร จึงมีทฤษฏีการเกิดอุบัติเหตุมาจากหลาย ๆ สาเหตุ (theory of multicausation) 

เขามาแทนที่ทฤษฏีหลังน้ี เชื่อวาอุบัติเหตุมิไดเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงเทาน้ัน แตมาจากหลาย ๆ สาเหตุที่เชื่อมสัมพันธกัน 

แนวทางการแกไขปญหาและการปองกันจึงหันมาใหความสําคัญกับการมีระบบหลาย ๆ สาเหตุเชื่อมสัมพันธกัน แนวทางการ
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แกไขปญหาและการปองกันจึงหันมาใหความสําคัญกับการมีระบบการจัดการ (management system) ซ่ึงจากมุมมองดังกลาว

นํามาสูหลักการปฏิบัติในเรื่องของการจัดสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน นอกจากน้ีทฤษฎี

ที่อธิบายถึงพฤติกรรมมนุษยไดระบุถึงพฤติกรรมหรือลักษณะของการกระทําที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน โดยกลาวไววา พฤติกรรม

ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของพนักงาน โดยอยูในสภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ 

พิการ ตาย เกิดโรคจากการทํางานทรัพยสินเสียหาย และมีสุขภาพอนามัยที่ดีตามหลักพฤติกรรมศาสตรน้ัน พฤติกรรมความ

ปลอดภัยจะเกิดขึ้นไดตองมีปจจัยหลายประการดวยกัน จําแนกได 3 ลักษณะ คือ 1) ปจจัยที่ชวยโนมนาวบุคคลใหเกิดพฤติกรรม

ความปลอดภัย (predisposing factors) เปนปจจัยที่เก่ียวของกับความรู ความเขาใจ ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคลที่มี

ตอเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่เก่ียวของกับพฤติกรรมอนามัยของบุคคล ซ่ึงพฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู หรือประสบการณที่ไดรับ

จากการเรียนรูของแตละบุคคล ซ่ึงสวนใหญมักจะไดรับทั้งในทางตรงและทางออม หรือจากการเรียนรูดวยตนเอง ผลสืบเน่ือง

พฤติกรรม บุคคล ส่ิงแวดลอม เกิดความพอใจ เกิดความไมพอใจ ความคิด การตัดสินใจ การประเมินผล การติดตอส่ือสาร  การรับรู 

ทัศนคติ คานิยม ภาวะรับการจูงใจ ของบุคคลในสภาวะตาง ๆ 2) ปจจัยที่ชวยสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมความปลอดภัย (enabling 

factors) เปนปจจัยที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลตาง ๆ มีโอกาสที่จะใชบริการหรืออุปกรณ รวมทั้งส่ิงตาง ๆ ที่มีอยูและจัดหาไวให

อยางทั่วถึง ไดแก สถานพยาบาล แหลงอาหาร หรืออุปกรณปองกันความปลอดภัย เปนตน 3) ปจจัยที่ชวยเสริมสรางใหเกิดความ

ปลอดภัย (reinforcing factors) เปนปจจัยที่นอกเหนือจากปจจัยดังกลาวขางตน ไดแก ปจจัยที่เกิดจากการกระทําของบุคคล

ที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน ทางตรงและทางออม เชน ครอบครัว ญาติ เพื่อน นายจางและบุคลากรอ่ืน ๆ ซ่ึงบุคคลเหลาน้ี 

จะมีอิทธิพลตอการปลูกฝงหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนามัยโดยการอบรมส่ังสอน กระตุนเตือน การชักจูง การเปนตัวอยาง 

การดูแลควบคุม รวมทั้งการสงเสริมใหเกิดการกระทําหรือการปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสมที่จะนําไปสูการมีสุขภาพหรือพฤติกรรม

อนามัยตามเปาหมายที่กําหนดไว (สมถวิล เมืองพระ, 2537: 43) และหากพิจารณาถึงพฤติกรรมจะพบวา สาเหตุที่ทําใหเกิด

อุบัติเหตุในการทํางานมี ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

สาเหตุ ลักษณะปฏิบัติงาน สัดสวนของการเกิดอุบัติเหตุ 

1. การกระทําท่ีไมปลอดภัย 1. ความประมาท พล้ังเผลอ 

2. การแตงกายไมเหมาะสม 

3. หยอกลอระหวางปฏิบัติงาน 

4. ไมใชอุปกรณปองกัน 

5. ไมสบายหรือมีปญหาครอบครัวทําใหจิตใจไมพรอม

ปฏิบัติงาน 

6. ไมปฏิบัติตามกฎ 

85% 

2. สภาพการณหรือสภาพแวดลอม

ในการปฏิบัติงานไมปลอดภัย 

1. การวางผังโรงงานไมถูกตอง 

2. พื้นโรงงานขรุขระ 

3. การจัดเก็บส่ิงของไมเปนระเบียบ 

4. แสงสวางไมเพียงพอ 

5. เสียงดังเกินควร 

6. ความรอนสูงและฝุนละออง 

7. ไมมีท่ีกําบังหรือปองกันอันตราย 

8. เครื่องมือชํารุดบกพรองขาดการบํารุงรักษา 

15% 

ที่มา: Heinrich, 1959. 
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3. กลไกการนําไปปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน       

  

เพื่อใหการจัดการความปลอดภัยเปนไปอยางมีมาตรฐานและลดความสูญเสีย ส่ิงสําคัญที่สถานประกอบการจะตอง

คํานึงถึงคือการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยวัฒนธรรมความปลอดภัยเปนวัฒนธรรมยอยของวัฒนธรรมองคการ (corporate 

culture) ที่เนนวาองคการควรมีวัฒนธรรมที่แกรง (strong culture) จะสามารถประสบผลสําเร็จได โดย Schein (1991: 6-7) 

ไดแบงระดับของวัฒนธรรมองคการออกเปน 3 ระดับ คือ  

1)  ระดับรูปธรรม (artifacts level) คือส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นเปนส่ิงที่สามารถมองเห็นได เชน ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

ภาษา เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ และบริการ โดยจะรวมถึงรูปแบบของการแตงกาย กริยามารยาท เรื่องราว เรื่องเลา นิทาน          

การเฉลิมฉลอง เปนตน ดังน้ันวัฒนธรรมในระดับน้ีเปนส่ิงที่สามารถเห็นไดงายแตไมสามารถที่จะอธิบายไดวาส่ิงที่เห็นน้ันมี

วัฒนธรรมเปนเชนไร  

2)  ระดับหลักการสนับสนุน (espoused value level) เปนส่ิงที่องคการใชในการตัดสินวาอะไรเปนส่ิงถูกหรือผิด 

ซ่ึงไดแก กลยุทธ เปาหมาย และปรัชญาขององคการ ซ่ึงคานิยมน้ีเปนส่ิงที่มนุษยแสดงออกอยางมีสํานึกหรือรูตัว  

3)  ระดับสามัญสํานึก (basic underlying assumptions level) เปนส่ิงที่สมาชิกในองคการแสดงออกโดยไมรูตัว 

ซ่ึงสะทอนความเชื่อที่คิดวา เปนจริง ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการรับรู ความรู และพฤติกรรมของคน (รังสรรค มวงโสรส, 2553: 

104)  

ดังน้ันการสรางความรวมมือจากแรงงานใหมารวมทํางานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยน้ัน องคกร European 

Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA, 2012 อางถึงใน สราวุธ สุธรรมาสา, 2557: 11-12) ไดเสนอแนะ

แนวทางที่อาจนํามาใชสําหรับการสรางความรวมมือจากแรงงานที่มีตองานความปลอดภัย ดังน้ี 

1)  ผูบริหารตองเปดโอกาสใหแรงงานเขามามีสวนรวม ดวยการเขาไปปรึกษาหารือในประเด็นความปลอดภัยในการ

ทํางาน และเชิญใหมารวมประชุมกับฝายบริหารในการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2)  ฝายลูกจางตองสามารถซักถามฝายบริหารไดตามตองการ และรวมทั้งสามารถเสนอมาตรการปองกันแกไขไดตาม

ตองการ 

3)  ใชวิธีการปรึกษาหารือกันทั้งรูปแบบเปนทางการและไมเปนทางการผสมผสานกันไปตามความเหมาะสม 

4)  พยายามชี้แนะใหแรงงานเขามามีสวนรวมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซ่ึงอาจทําไดโดย (1) ทํางานที่

รับผิดชอบดวยความปลอดภัย และคํานึงถึงความปลอดภัยของคนอ่ืนที่อาจไดรับผลกระทบจากการทํางาน (2) ใหความรวมมือ

กับฝายบริหาร/นายจาง ในงานทางดานน้ี (3) เขารับการอบรมดานน้ีตามที่ทางโรงงานจัดและนําความรูไปประยุกตในชีวิตการ

ทํางาน (4) แจงนายจาง ผูบริหาร หัวหนางาน และ/หรือ จป. ระดับวิชาชีพ ทราบถึงอันตรายที่พนักงานคนอ่ืนอาจไดรับหรือมี

ความเส่ียง เน่ืองจากยังไมมีมาตรการปองกันหรือมาตรการน้ันไมเพียงพอที่จะใหความคุมครองได และ (5) รวมเสนอแนะเรื่อง

นโยบาย การกําหนด (เขียน) วิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (Safe work instruction) ซ่ึงวิธีการดังกลาวเปนมุมมองของชาวตะวันตก         

ที่มีตอการพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีเม่ือเปรียบเทียบกับบางประเทศ 

(สราวุธ สุธรรมาสา, 2557: 11-12) 

สําหรับในประเทศไทย พบวา มีหลายบริษัทที่มีการกําหนดมาตรฐานและสรางความปลอดภัยใหกับลูกจาง อาทิ               

1) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ที่ใหความสําคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และส่ิงแวดลอม (Company HSE manual) การสรางความปลอดภัยใหเปนสวนหน่ึงของงาน (Safety in Process) เปนส่ิงที่

ตองกระทําเพื่อใหเกิดการทํางานที่ปลอดภัยที่ยั่งยืน และแทรกอยูในระบบความคิดของการทํางานเสมอ บริษัทจัดใหมีการปลูกฝง

ทัศนคติและความเขาใจในการบริหารและดูแลงานความปลอดภัยใหกับพนักงานทุกระดับ โดยบริษัทจัดใหมี Safety Talk           

เปนประจําสมํ่าเสมอในทุกหนวยงาน เพื่อใหพนักงานและลูกจางทุกคนมีความรูความเขาใจในการทํางาน และรับทราบถึงขอมูล

ขาวสารตาง ๆ ที่เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมทั้งจากหนวยงานของตนเองและหนวยงานภายนอก         
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ที่เก่ียวของ เปนตน 2) การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเวียงสระ โดยนายโชคชัย แสงเงิน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ

เวียงสระพรอมดวยคณะผูบริหารไดพูดคุยเนนย้ําใหพนักงานชางและลูกจางชางทุกคนเห็นความสําคัญของความปลอดภัย           

โดยการทํากิจกรรมพูดคุยดานความปลอดภัยน้ันตองใหพนักงานชางและลูกจางชางทุกคนเขารวมกิจกรรม Safety Talk 

กอนที่จะเริ่มออกปฏิบัติงาน และ 3) บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และขอกําหนดอ่ืน ๆ ที่บริษัทนํามา

ประยุกตใชเพื่อสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางานใหกับพนักงาน คูธุรกิจ ผูรับเหมา และผูมาติดตอหรือมาปฏิบัติงาน

ภายในบริษัทฯ ใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและยั่งยืน ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองเปนแบบอยางที่ดี เปนผูนํา สนับสนุน และสงเสริม

ใหพนักงานตระหนักรูถึงการทํางานดวยความปลอดภัย รวมทั้งกํากับดูแลใหการปฏิบัติงานของพนักงาน คูธุรกิจ ผูรับเหมา 

และผูมาติดตอหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กําหนดขึ้นโดยเครงครัด 

ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหการสนับสนุนทรัพยากรทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร 

และทรัพยากรที่เก่ียวของอยางเหมาะสมในการดําเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน  เปนตน 

สรุปไดวาแนวทางการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยควรเริ่มตนจากการใหความรูพื้นฐานเก่ียวกับความปลอดภัยใน

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” การส่ือความอยางมีประสิทธิภาพเปนเรื่องสําคัญที่สุด ผลผลิตของการสรางแนวทาง 

การพัฒนาระบบความปลอดภัยที่จะไดรับ ไดแก การสรางความตระหนักและการใหความสําคัญกับวัฒนธรรมความปลอดภัย 

การสรางคูมือความปลอดภัยในการทํางาน การฝกอบรมและการพัฒนาความรู ความเขาใจการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 การมีมาตรการควบคุมสถานประกอบการในการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะ

สงเสริมใหลูกจางสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ปลอดภัย ลดความสูญเสียและสอดคลองกับแนวคิดการจัดการ “ความสุข 

8 ประการ หรือ Happy 8” บนฐานของสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปญญา มี 8 

องคประกอบยอย ไดแก สุขภาพดี (happy body) มีนํ้าใจงาม (happy heart) รูจักผอนคลาย (happy relax) แสวงหาความรู 

(happy brain) ศรัทธาตอศาสนาและศีลธรรม (happy soul) จัดการรายรับรายจายของตนเองได (happy money) ครอบครัวดี 

(happy family) และสังคมด ี(happy society) โดยองคกรที่มีการสงเสริมและพัฒนาคนในองคกรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเปาหมาย

ใหคนทํางานในองคกรมีสุขภาพที่ดีในการทํางาน มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี มีสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน มีทักษะ

และประสิทธิภาพที่ดใีนการทํางาน มีความรักและผูกพันตอองคกร จะเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ของระบบการจัดการและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสมและยั่งยืน (ขวัญเมือง แกวดําเกิง, 2554: 3-4) 

 

4. สรุป 

 

การบริหารงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีประสิทธิภาพพิจารณาไดจาก

การลดลงของอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การลดจํานวนผูไดรับบาดเจ็บ หรือโรคจากการทํางาน อันจะชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

ของแรงงาน และสงผลโดยตรงตอความสําเร็จของสถานประกอบการ ดังน้ันสถานประกอบการมีหนาที่ในการควบคุม (control) 

การปฏิบัติตนของนายจางและลูกจางใหเปนไปตามกฎเกณฑหลักการหรือแนวทางในการควบคุมและตรวจสอบการทํางานของ

แรงงานในสถานประกอบการโดยใหหัวหนาเปนผูดูแลภายใตกฎเกณฑระเบียบมาตรฐานที่กําหนดไวตลอดจนการนํานวัตกรรม
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ใหม ๆ มาใชในสถานประกอบการ โดยเนนวิธีการแปลกใหมมีความหลากหลายและมีการเปล่ียนแปลงมากขึ้น และจัดส่ิงแวดลอม

ของสถานที่ทํางาน ไดแก แสง สี เสียง หรือธรรมชาติตาง ๆ ใหเหมาะสมในการดําเนินงานและยังเปนการอํานวยความสะดวก

ในการทํางาน เชน มีอากาศปลอดโปรงไดสะดวก มีแสงสวางเหมาะสม ไมมีกล่ิน หรือเสียงรบกวนในการปฏิบัติงาน อุณหภูมิ

ภายในสถานประกอบการเหมาะสมไมรอนหรือเย็นจนเกินไป ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะชวยสรางสภาพแวดลอมที่ดีไดโดยสภาพแวดลอม

ที่ดีเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลใหแรงงานมีความสามารถในการทํางานและมีความสุขในสถานที่ทํางาน 
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บทคัดยอ  

 

บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาถึงความเชื่อพื้นฐานในกระบวนทัศนการพัฒนาของไทย ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการการพัฒนา และนําเสนอแนวทางการแปรเปล่ียนกระบวนทัศนในการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ เปนการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเน้ือหาสําคัญของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจลังคมแหงชาติฉบับตาง ๆ พบวา ความเชื่อพื้นฐานในการพัฒนาของประเทศไทยน้ันใหความสําคัญกับการพัฒนาตาม

แนวคิดของตะวันตก การพัฒนาของภาครัฐที่สะทอนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงเปนความกาวหนาและเปน

เรื่องทางเทคนิคที่ตองดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ เพื่อนําเอาแนวคิดและเทคนิคตาง ๆ เขามาใชในการวางแผนพัฒนา

ใหเกิดความสําเร็จ ปจจัยทางการเมืองทั้งภายในประเทศและการเมืองระหวางประเทศ โดยเฉพาะอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา 

และปจจัยทางเศรษฐกิจ สงผลตอแนวทางการพัฒนา การแปรเปล่ียนกระบวนทัศนการพัฒนาคือการที่ภาครัฐตองปรับบทบาท

จากการทําหนาที่ปกครองไปทําหนาที่ในการบริหารงานสาธารณะที่มีการเชื่อมโยงกับตัวแสดงอ่ืน ๆ ในสังคม ทั้งองคกรภาคเอกชน 

องคกรพัฒนาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชนและภาคประชาชนตาง ๆ และปรับเปล่ียนบทบาทจากการเปน

ศูนยกลางการปกครองและการพัฒนาดานตาง ๆ เหนือสังคม ไปสูการมีบทบาทใหมในการประสานความสัมพันธกับตัวแสดง

ตาง ๆ ในสังคม  

 

คําสําคัญ: การพัฒนา  กระบวนทัศนการพัฒนา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 
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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

สังคมที่ด ีเปนแนวคิดที่กวางและเก่ียวของกับปจจัยตาง ๆ หลายประการ อาจกลาวไดวาการพัฒนาเปนส่ิงที่มีนัยยะเชิงบวก 

เก่ียวของกับการเปล่ียนแปลง (change) ความทันสมัย (modernization) และความเจริญเติบโต (growth) การพัฒนาเปนรูปแบบ 

อยางหน่ึงของการเปล่ียนแปลงทางสังคม (social change) สวนความทันสมัย (modernization) ก็เปนกรณีเฉพาะประการหน่ึง

ของการพัฒนา สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม (industrialization) เปนอีกมิติหน่ึงของการพัฒนาที่มักไดรับความสําคัญใน

ประเทศกําลังพัฒนา โดยทั่วไปแลวการพัฒนาเปนลักษณะทางสังคมที่กําลังเปล่ียนจากส่ิงที่เคยเปนในอดีตไปสูส่ิงทีต่องการจะเปน 

ซ่ึงขึ้นอยูกับเปาหมายของการพัฒนาของแตละสังคม (Goulet, 1973) การพัฒนามีนัยสองประการในตัวเอง กลาวคือ ประการ

แรกเปนกระบวนการพัฒนา (as a process) สวนประการที่สองเปนเงื่อนไข (as a condition) หรือระดับของการพัฒนา 

(level) นอกจากน้ีการพัฒนายังแบงสถานะออกเปน 3 สถานะ ไดแก การพัฒนาที่เปนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(development as growth) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (development as human development) และการพัฒนาที่

เปนความเทาเทียมกันทางรายได (development as income equality) โดยการพัฒนาของประเทศตางๆ ในโลกเริ่มอยาง

จริงจังในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และตลอดระยะเวลาที่ผานมาลวนเปนการตอสูทางความคิดเพื่อหาความหมายและ

ความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงสวนใหญมักจะวนเวียนอยูกับแนวทางปฏิบัติของการพัฒนาทั้ง 3 สถานะที่กลาวมาขางตน 

โดยเนนที่แนวทางใดแนวทางหน่ึง หรือผสมผสานหลายๆ แนวทางเขาดวยกัน (Ersson and Lane, 1996) 

อยางไรก็ดี โดยทั่วไปสังคมมักคุนเคยกับการใชคําวา “การพัฒนา” ในความหมายของการพัฒนาประเทศดอยพัฒนา

และกําลังพัฒนา โดยเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว ทั้งน้ีการพัฒนาไมไดมีเพียงการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

โดยการนําเขาเทคโนโลยีและการเพิ่มขนาดการคา แตส่ิงที่ตองดําเนินการคือการเปล่ียนกระบวนทัศนดานการพัฒนา ปรับ

เปล่ียนแปลงโครงสรางเชิงสถาบันอยางจริงจัง และสรางความรวมมือใหเกิดขึ้นไดจริง ในขณะเดียวกันการพัฒนาก็มีทางเลือก

หลายประการ ทั้งการพัฒนาของประชาชน ชุมชน ประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะระดับประเทศหรือองคกร

ระหวางประเทศที่มีโครงการพัฒนาตางๆ เกิดขึ้นเปนจํานวนมากทั่วโลก รัฐบาลของประเทศตาง ๆ และองคกรพัฒนาระหวาง

ประเทศกําหนดนโยบายที่มีผลโดยตรงตอการพัฒนา อีกทั้งการพัฒนาเหลาน้ียังไดรับการสานตออีกจํานวนมากจากการ

ตัดสินใจของผูปฏิบัต ิซ่ึงสงผลตออนาคตของการพัฒนา การพัฒนาจึงเปนการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาพความเปนอยูและ

คุณภาพชีวิตในสังคมและแบงปนใหแกสมาชิกในสังคม เปนกระบวนการที่ตอเน่ืองและเกิดขึ้นในทุกสังคม เปนปรากฏการณที่

เปล่ียนสังคมและนําไปสูความเจริญเติบโต และเปนแนวคิดที่มีความเปนพลวัตร การเปล่ียนแปลงการรับรูเก่ียวกับการพัฒนา

ทําใหเกิดการบูรณาการแนวคิดในการพัฒนาสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจขึ้น (Rathod, 2010: 26-27)  

สําหรับประเทศไทย การวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศที่ผานมา มีพัฒนาการมาอยางตอเน่ืองภายใตสถานการณ 

เงื่อนไขและการเปล่ียนแปลงในบริบทตาง ๆ ทั้งในระดับโลกและภายในประเทศ โดยภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองส้ินสุด

ลง รัฐบาลไทยโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน ไดตราพระราชบัญญัติสภาเศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ .

2493 ขึ้น สาระสําคัญของกฎหมายฉบับน้ีกําหนดใหมีการจัดตั้ง “สภาเศรษฐกิจแหงชาติ” โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 

ซ่ึงตอมาในป พ.ศ. 2494 คณะรัฐมนตรีมีมติใหตั้ง “คณะกรรมการดําเนินการวางผังเศรษฐกิจของประเทศ” ขึ้น และขอความ

รวมมือจากธนาคารโลกใหสงคณะผูเชี่ยวชาญเขามาสํารวจภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมกับเจาหนาที่ฝายไทยและได

ออกรายงานเรื่องโครงการพัฒนาการของรัฐบาลสําหรับประเทศไทย (A Public Development Program for Thailand) 

พรอมทั้งเสนอแนะใหรัฐบาลจัดตั้งสถาบันการวางผังเศรษฐกิจสําหรับประเทศไทยขึ้นเพื่อทําหนาที่วางแผนพัฒนาประเทศ

อยางถาวร รัฐบาลจึงไดจัดตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ขึ้นตรงตอสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทําหนาที่จัดทําแผนพัฒนา

เศรษฐกิจแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556: 7) ตอมาในป พ.ศ. 2515 คณะ

ปฏิวัติไดโอนอํานาจหนาที่ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ มาเปนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
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และสังคมแหงชาติ และตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 กําหนดให

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ นับตั้งแตประเทศไทยไดเริ่มพัฒนาประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2504 จนถึงปจจุบัน ไดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงมีพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของแนวคิดการพัฒนามาโดย

ตลอด ทั้งดานแนวคิดพื้นฐาน เปาหมายหลัก รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการจัดทําแผน ประเด็นที่นาสนใจคือ กระบวนทัศน

การพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในชวงเวลาที่ผานมาเปล่ียนแปลงไปอยางไร มีเงื่อนไข ปจจัย

ใดบางที่มีอิทธิพลตอการวางแผนพัฒนาประเทศ กระบวนทัศนการพัฒนาแบบเกามีปญหาหรืออุปสรรคอยางไรตอการพัฒนา 

และภาครัฐไดพยายามปรับเปล่ียนกระบวนทัศนการพัฒนาภายใตบริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก

ประเทศที่เปล่ียนแปลงไปอยางไร 

 

2. ความเช่ือพื้นฐานในกระบวนทัศนการพัฒนาของไทย 

  

กระบวนทัศนการพัฒนาของไทยมีความเปนมาและความเปนไปอยางไร ความเชื่อที่มีตอการพัฒนาประเทศให

ความสําคัญกับเรื่องใด สามารถพิจารณาไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนสําคัญ ผูเขียนจึงพยายามวิเคราะห

ความเชื่อพื้นฐานในกระบวนทัศนการพัฒนาของไทยจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตาง ๆ โดยพบวาแนวทาง 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 เปนการนําเอาแนวความคิดเรื่องการ

เจริญเติบโตหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจวาจะนําการเปล่ียนแปลงไปสูความทันสมัย และคาดหวังวาการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจจะทําใหคนไทยมีชีวิตความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต,ิ 2556: 9) อยางไรก็ดีรัฐบาลไดตระหนักถึงปญหาชองวางของการพัฒนา ตลอดจนปญหาสังคมที่เกิดขึ้นตามมาจาก

การพัฒนาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2 ฉบับแรก ทําใหในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 3 ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาที่มุงลดชองวางของการกระจายรายได โดยสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาค

เกษตรควบคูไปกับนโยบายในการลดอัตราการเพิ่มของประชากร การขยายและการกระจายบริการดานการศึกษา สุขภาพ

อนามัยและโครงสรางพื้นฐานอ่ืน ๆ ที่จําเปน อยางไรก็ตาม นโยบายและแนวทางดังกลาวยังไมสามารถกอใหเกิดผลตอการ

ปรับเปล่ียนโครงสรางการกระจายการพัฒนา เน่ืองจากรัฐบาลไมมีมาตรการและกลไกที่จะเขาแทรกแซงดูแลใหเกิดการ

กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเหมาะสม ประกอบกับสถานการณของเศรษฐกิจโลกคอนขางผันผวน จนสงผล

กระทบตอภาวะเศรษฐกิจในภาคชนบทโดยเฉพาะภาคเกษตร ซ่ึงสงผลใหเกิดชองวางของรายไดระหวางกลุมอาชีพ ระหวาง

ภูมิภาค และระหวางเมืองกับชนบท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2556: 10) 

การเปล่ียนแปลงทางการเมืองในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ.2516-2519 สงผลใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 4 จัดทําขึ้นภายใตสถานการณปญหาทางการเมือง การจัดทําแผนจึงมุงเนนการวิเคราะหเพื่อชี้ประเด็นปญหาของการ

พัฒนาของประเทศ กระบวนการพัฒนาในชวงน้ี ภาครัฐเปนกลไกหลักในการจัดทําแผนพัฒนา โดยกลุมนักวิชาการรวมกับ

ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ มีวัตถุประสงคที่มุงเนนการเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน

ตาง ๆ เชน การคมนาคมและขนสง การสรางเขื่อนสําหรับการชลประทานและการผลิตพลังงานไฟฟา เพื่อสรางพื้นฐานรองรับ

การลงทุนของภาคเอกชน โดยวัตถุประสงคหลักยังคงมุงไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง ซ่ึงดําเนินงานตามแผนเปนการ

ส่ังการจากบนลงลาง โดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีเพื่อใหหนวยงานนําไปปฏิบัติโดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ขณะที่

ภาคสวนอ่ืนๆ มีสวนรวมนอยมากในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต,ิ 2556: 11) 

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาการพัฒนาประเทศจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้ง 4 ฉบับ พบวาภาครัฐเปนผูที่มี

บทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ภายใตระบบตลาด
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แบบทุนนิยมเสรี และจัดใหมีองคกรทําหนาที่ในการวางแผน น่ันคือ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยังพบได

วาการพัฒนาประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเรื่องเดียวกัน ตามแนวคิดของเศรษฐศาสตรพัฒนาการ (development 

economics) ซ่ึงเชื่อวาถาประเทศสามารถเรงรัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็วและกาวไปสูความทันสมัย 

(modernization) จะแพรกระจายลงมาสูสังคมโดยรวมได (trickle down effect) ในลักษณะของการพัฒนาดวยความ

เจริญเติบโต (development with growth) ดังน้ัน การวางแผนพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองใชเทคนิคและองคความรูดาน

ตางๆ โดยเฉพาะทางดานเศรษฐศาสตร เทคนิควิชาการในระดับสูง ในการศึกษาสถานการณ การกําหนดวัตถุประสงค 

เปาหมาย ตลอดจนการศึกษาความเปนไปไดของแผนงาน/โครงการ การวิเคราะหผลตอบแทนโครงการ การจัดระบบการ

ติดตามประเมินผล ซ่ึงจําตองอาศัยผูมีความรูความสามารถที่เปนนักวิชาการ ขาราชการ และที่ปรึกษาตางๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศเปนจํานวนมาก อีกทั้งการพัฒนาประเทศจะเกิดขึ้นไดยาก หากปราศจากความม่ันคงและเสถียรภาพทางการ

เมือง ซ่ึงสงผลตอความชัดเจนและความตอเน่ืองของนโยบาย เพราะระบบการบริหารการพัฒนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

จะตองมาจากภาคการเมืองที่มีความเขมแข็งและม่ันคง (อรศรี งามวิทยาพงศ, 2546: 328-341) 

ในสวนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5-7 พบวากระบวนการพัฒนาในชวงน้ี ภาคเอกชนเริ่ม

เขามามีบทบาทรวมในการวางแผนและการขับเคล่ือนการพัฒนา ความยากจนของคนในชนบทยังคงอยูในระดับสูง เปาหมาย

ของการพัฒนาจึงเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพและมุงแกปญหาความยากจน โดยเฉพาะในชวงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 ซ่ึงเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เนนความสมดุลระหวางความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอม โดยประสานความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการพัฒนา 

ขณะที่ประเทศไดเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น วิธีการวางแผนเริ่มเปล่ียนจากแผนงานรายสาขามาเปนแผนงานเชิงรุก เชน 

การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก แผนพัฒนาชนบท มีการกระจายการวางแผนลงสูระดับภูมิภาคและพื้นที่ เปด

โอกาสใหผูนําชุมชนเขามามีบทบาท รวมทั้งเปดโอกาสใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้นในรูปแบบของกลไก

คณะกรรมการตางๆ เชน คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 

คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ โดยมีการระดมความรวมมือจากภาคีตางๆ ในลักษณะหุนสวน

การพัฒนา และไดริเริ่มแนวคิดการจัดทํางบประมาณตามแผนงาน (program budgeting) ทําใหหนวยงานสามารถจัดทํา

แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองแผนพัฒนาฯ ไดมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556: 

12-16) 

เม่ือพิจารณาประเด็นสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5-7 พบวาการกําหนดเปาหมายหลัก

ในการพัฒนาประเทศ ไมไดเนนเฉพาะการเรงขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว แตไดใหความสําคัญตอ

การกระจายรายได การกระจายความเจริญเติบโตออกไปทั่วทุกสวนของประเทศ ตลอดจนตองคํานึงถึงวัตถุประสงคดานอ่ืน ๆ 

ทั้งดานสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนการพัฒนาที่มีวัตถุประสงคหลายดาน แตในทางปฏิบัติยังไมสามารถ

จัดการกับการวางแผนที่มีลักษณะหลายวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการแกปญหาที่เก่ียวของกับโครงสราง

เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะปญหาความยากจน ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การพัฒนาเมือง

และพื้นที่เฉพาะตางๆ ไมสามารถวางแผนในลักษณะแยกเปนสวน ๆ ได    

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 เปนตนมา ไดปรับเปล่ียนแนวคิดและกระบวนการพัฒนาใหมโดย

มุงใหคนเปนศูนยกลาง เปนการพัฒนาลักษณะองครวม โดยใชกระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวน

รวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาและครอบคลุมทุกมิตินําไปสูการกําหนดวิสัยทศันในอนาคต ทําใหทุกภาคสวนมีประสบการณ

การเขารวมระดมความคิดเห็นในการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพิ่มพูนความรูความเขาใจในสาระและ

ประเด็นสําคัญของการพัฒนา การปรับเปล่ียนแนวคิดจากการวางแผนที่เนนการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มาสู

แนวคิดการพัฒนาแบบองครวมที่มีคนหรือประชาชนเปนศูนยกลาง เปนเปาหมายหลักของการพัฒนา เปนการเปดโอกาสให

ภาคีการพัฒนาขยายสูภาคประชาสังคมและชุมชน ขณะที่การขับเคล่ือนการใชกระบวนการมีสวนรวมหลากหลาย เปนการ
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ปรับเปล่ียนแนวคิดการพัฒนาใหสอดคลองกับกระแสประชาธิปไตยและกระแสสังคมโลกในชวงเวลาดังกลาว การวางแผนได

ปรับเปล่ียนรูปแบบเปนแผนเชิงยุทธศาสตรที่มุงกําหนดทิศทางการทํางานรวมกันเพื่อรองรับความผันผวนของการเปล่ียนแปลง

ตาง ๆ เปนการปรับเปล่ียนแนวคิดและรูปแบบการวางแผนการพัฒนาประเทศสูมิติใหมที่เนนการพัฒนาแบบองครวม มีคนเปน

ศูนยกลางและพัฒนากระบวนการมีสวนรวม ตลอดจนการกระจายการวางแผนไปสูระดับลางมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2556: 18) 

ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ภาครัฐขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยใชแผนการ

บริหารราชการแผนดินที่จัดทําขึ้นจากการบูรณาการแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

2540 และนโยบายของรัฐบาลเปนเครื่องมือสําคัญ ประกอบกับสถานการณที่ภาคการเมืองมีความเขมแข็ง การดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐจึงมุงใชนโยบายรัฐบาลเปนกรอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการผานแผนการบริหารราชการแผนดินมากกวา

การใชแผนพัฒนาฯ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2556: 20) อยางไรก็ตาม แผนจะเนนให

ความสําคัญกับประเด็นเชิงโครงสรางที่มุงความสําเร็จในระยะกลางและระยะยาวมากกวานโยบายของรัฐบาลและแผนการ

บริหารราชการแผนดินซ่ึงมักขาดความตอเน่ือง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและใหความสําคัญกับความสําเร็จ

เฉพาะหนา   

สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดครอบคลุมมิติการพัฒนาที่กวางขวาง ทําใหขาดจุดเนน

ที่ชัดเจน ตลอดจนขาดแนวทางและกลไกขับเคล่ือนที่เปนรูปธรรม ทําใหการขับเคล่ือนแผนของแตละหนวยงานทําไดยาก สวน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 น้ัน เนนการปองกันปญหาจากวิกฤตการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะ

เพิ่งผานวิกฤตการณเศรษฐกิจโลก และวิกฤตการณทางการเมืองภายในประเทศ โดยมีวิสัยทัศน คือ “ประเทศมีความม่ันคง

เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง” มุงเนนการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การสรางความเปนธรรมและลด

ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ สังคม และสรางภูมิคุมกันจากวิกฤตการณ เพื่อใหทรัพยากรและส่ิงแวดลอมอุดมสมบูรณอยาง

ยั่งยืน คนไทยอยูรวมกันอยางสันติสุข และพรอมเชิญกับการเปล่ียนแปลงไดอยางเปนสุข และมี 4 เปาหมายหลัก ไดแก 

เศรษฐกิจมีความเขมแข็งสมดุล ความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น มีหลักประกันสังคมที่ทั่วถึง และสังคมไทยมีความสุขอยางมี

ธรรมาภิบาล สวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเน่ืองจากวิสัยทัศนของ ฉบับที่ 11 และ

กรอบหลักการของการวางแผนที่ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวน

รวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยใหความสํ้าคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปล่ียนผานประเทศไทย

จากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสู

การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาวของประเทศ 

 

3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการการพัฒนาของไทย  

 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โลกไดเขาสูยุคสงครามเย็นภายใตความขัดแยงดานอุดมการณระหวางฝายเสรีนิยม

และสังคมนิยมคอมมิวนิสต โดยสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนแนวคิดแบบเสรีนิยมและสหภาพโซเวียตซ่ึงสนับสนุนแนวคิดแบบ

สังคมนิยมคอมมิวนิสต ตางไดพยายามเผยแพรและโนมนาวใหประเทศตาง ๆ ในโลกเห็นวาแนวทางในการจัดระเบียบเศรษฐกิจ

และสังคมของตนจะชวยขจัดความยากจนและนํามาซ่ึงชีวิตความเปนอยูที่ดีของประชาชนโดยทั่วไปได (Dlamini, 2008: 4) 

ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาไดใชอํานาจขยายฐานคิดดังกลาวโดยการเผยแพรความรูทางวิชาการ การใหความ

ชวยเหลือผานโครงการเงินกู การใหคําแนะนําทางดานเศรษฐกิจแกประเทศตางๆ และเขามามีบทบาทในการกําหนดวาทกรรม

เพื่อสรางความหมายของคําวา “การพัฒนา” (development) และ “ดอยพัฒนา” (underdevelopment) เพื่อจัดแบง

ประเทศตาง ๆ ออกเปน “ประเทศพัฒนา” และ “ประเทศดอยพัฒนา”(ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2540: 87) วิธีการตางๆ ได

แพรขยายสูกลุมประเทศในทวีปเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา กลาวคือ สหรัฐอเมริกาไดดําเนินการใหความชวยเหลือทาง
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เศรษฐกิจและการทหาร ดวยการเขาจัดวางทิศทางเศรษฐกิจ โดยมุงหวังใหมีการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจภายในของ

ประเทศน้ัน ๆ ใหสอดรับกับตัวแบบการพัฒนาที่สหรัฐอเมริกาตองการ ภายใตขอสมมติฐานที่เชื่อวาความยากจน ความขาดแคลน 

และความเหล่ือมลํ้าจะเปนเงื่อนไขสําคัญของการขยายตัวของแนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสต ทําใหมีการพยายามสงเสริมใหมี

การพัฒนาภายใตการวางแผนพัฒนา (planned development) และระเบียบการเงินโลกใหมที่เรียกวา Bretton Wood 

Sisters ดวยการจัดตั้งธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: 

IMF) โดยธนาคารโลกไดริเริ่มผลักดันใหมีการนําแนวคิดการพัฒนาภายใตการวางแผนที่ยึดถือกลไกการตลาด (market 

mechanism) เปนหลัก ทําใหประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนาสวนใหญมีความเชื่อม่ันวาการพัฒนาประเทศตองมี

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมถึงระบบและเทคนิคของการบริหารงานภาครัฐแบบตะวันตก นอกจากน้ียังทําใหนักวิชาการและ

นักวิจัยชาวตะวันตกหันมาสนใจในการศึกษาการเปล่ียนผานทางสังคม (transitional societies) ในประเทศกําลังพัฒนาและ

ประเทศดอยพัฒนามากขึ้นดวย ในขณะเดียวกันก็ทําใหประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนาตองการความชวยเหลือ

จากชาติตะวันตกเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการเขามาลงทุนของบริษัทขามชาติตาง ๆ (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2556: บทนํา) 

แนวคิดการพัฒนาแบบตะวันตกมีอิทธิพลอยางมากตอการสรางกระบวนทัศนที่ใหความสําคัญกับการเปล่ียนสภาพ

ทางสังคมเศรษฐกิจใหหลุดพนจากความดอยพัฒนาไปสูการพัฒนาหรือสังคมที่ทันสมัยแบบตะวันตก ซ่ึงจะเปนไปไดดวยการ

สรางระบบทางเศรษฐกิจและปรับโครงสรางทางสังคมตาง ๆ ทั้งการเมือง การศึกษา ความเชื่อ และอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพ 

และสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาที่เรียกวา “ทฤษฎีความทันสมัย” (modernization theory) ซ่ึงสอดรับกับ “ความเปน

ตะวันตก” (westernization) ดังน้ันประเทศตาง ๆ จะหลุดพนความดอยพัฒนาไปสูการพัฒนาไดดวยการปรับเปล่ียน

โครงสรางทางสังคมเปนแบบประเทศตะวันตก (Black, 1960: 1-7) กลาวคือ การที่รัฐบาลและระบบราชการในประเทศกําลัง

พัฒนาและประเทศดอยพัฒนาตองมีการสรางสรรคส่ิงใหม (recreate) การทําส่ิงใหม (renew) และกําหนดกฎระเบียบใหมๆ 

เพื่อนํามาสูการพัฒนาและทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ในสังคม (Gant, 1979) ดวยเงื่อนไขและความจําเปนดังกลาว

จึงนําไปสูการปรับเปล่ียนแนวทางการพัฒนาประเทศ การกําหนดนโยบายสาธารณะ ตลอดจนการบริหารงานภาครัฐของแตละ

ประเทศ  

 ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงที่ไดรับผลกระทบจากอิทธิพลของแนวคิดดังกลาว โดยสหรัฐอเมริกาถือวาไทยเปน

ประเทศดานหนา (Frontline State) ที่สําคัญที่จะชวยสกัดก้ันการขยายตัวของแนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสตที่แผอิทธิพล

ขยายครอบคลุมกลุมประเทศอินโดจีน (เวียดนาม กัมพูชา และ ลาว) นอกจากน้ีสหรัฐอเมริกายังเห็นถึงความสําคัญของ

ประเทศไทยที่มีทรัพยากรจํานวนมาก จึงไดเขามาใหการชวยเหลือไมใหไทยตกเปนผูแพสงคราม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปด

ประตูทางเศรษฐกิจและสรางอิทธิพลทางการเมืองเหนือไทย ดวยการกําหนดใหไทยทําหนาที่ผลิตขาวปอนตลาดโลก ทําให

สหรัฐอเมริกาเขามาแทนที่บทบาททางเศรษฐกิจของอังกฤษ และสนับสนุนใหไทยพัฒนาเศรษฐกิจและการคาบนกรอบพหุภาคี 

(Neher อางถึงใน กุลลดา เกษบุญชู ม้ีด, 2552: 15-17) สหรัฐอเมริกาไมเพียงแตมุงแสวงหาทรัพยากรและตลาดจากเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตเทาน้ัน แตยังครอบคลุมถึงการเตรียมภูมิภาคน้ีเพื่อการขยายตัวของทุนนิยมอุตสาหกรรมจากสหรัฐอเมริกา

ดวย จากเดิมที่ภูมิภาคเอเชียมีความสําคัญไมมากนักในสายตาของสหรัฐอเมริกา ไดกลับขึ้นมาเปนยุทธศาสตรสําคัญในการ

รองรับการขยายตัวของทุนนิยมโลก นอกจากน้ีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสามารถตอบสนองการเปนพื้นที่ยุทธศาสตรเพื่อ

สกัดก้ันคอมมิวนิสตดวย (Glassman, 2004: 38)  

ดวยปจจัยดังกลาวทําใหไทยรับเอาแนวทางการวางแผนพัฒนาประเทศภายใตคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญจาก

ธนาคารโลกที่มุงยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชากรเพื่อปองกันไมใหเกิดการลุกลามในลักษณะที่เปนลูกโซ 

(domino effect) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556: บทนํา) ทิศทางการพัฒนาของ

ประเทศไทยภายใตเงื่อนไขสถานการณและการเปล่ียนแปลงในบริบทตาง ๆ ทั้งในระดับโลกและภายในประเทศ จึงมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดมา ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองส้ินสุดลง รัฐบาลไทยโดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีใน



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

ขณะน้ัน ไดตราพระราชบัญญัติสภาเศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ.2493 ขึ้น สาระสําคัญของกฎหมายฉบับน้ีกําหนดใหมีการจัดตั้ง 

“สภาเศรษฐกิจแหงชาต”ิ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ซ่ึงตอมาในปพ.ศ.2494 คณะรัฐมนตรีมีมติใหตั้ง “คณะกรรมการ

ดําเนินการวางผังเศรษฐกิจของประเทศ” ขึ้น และขอความรวมมือจากธนาคารโลกใหสงคณะผูเชี่ยวชาญเขามาสํารวจภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศไทยรวมกับเจาหนาที่ฝายไทย และไดจัดทํารายงานเรื่องโครงการพัฒนาการของรัฐบาลสําหรับประเทศ

ไทย (A Public Development Program for Thailand) พรอมทั้งเสนอแนะใหรัฐบาลจัดตั้งสถาบันการวางผังเศรษฐกิจ

สําหรับประเทศไทยขึ้นเพื่อทําหนาที่วางแผนพัฒนาประเทศอยางถาวร รัฐบาลจึงไดจัดตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ 

เพื่อทําหนาที่จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ตอมาในปพ.ศ.2515 คณะปฏิวัติไดโอนอํานาจหนาที่ของสํานักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ มาเปนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และไดมีการประกาศใช

พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2521 กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ เปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2556: 7) 

การรับเอาแนวคิดการพัฒนาแบบตะวันตกของประเทศไทยที่เปนรูปธรรมและเห็นถึงการกําหนดเปาหมายและ

แนวทางการพัฒนาที่เปนระบบคือการกําหนดแผนพัฒนาประเทศที่เรียกวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 ขึ้นเปน

ครั้งแรก เม่ือป พ.ศ.2504 ซ่ึงเปนการเลือกรับแนวทางการพัฒนาแบบทุนนิยมเสรี (อนุสรณ ล่ิมมณี, 2539: 12) นับตั้งแตน้ัน

มาประเทศไทยไดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงมีพัฒนาการและ

การเปล่ียนแปลงของแนวคิดการพัฒนามาโดยตลอด ทั้งดานแนวคิดพื้นฐาน เปาหมายหลัก รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการ

จัดทําแผน การเริ่มตนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจจึงเปนไปตามแนวคิดการพัฒนาตามกระแสของโลก ภายใตกรอบแนวคิดหลัก

ของทฤษฎีความทันสมัย กลาวคือ เปนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวยการพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาสังคมเมือง 

เปนตัวแบบการสรางสังคมทันสมัยเพื่อกระจายความเจริญสูชนบท และปฏิรูประบบราชการเพื่อเปนหนวยงานหลักในการ

พัฒนา และทําใหหนวยงานของรัฐมีบทบาทสําคัญในดานการวางแผนการพัฒนา โดยมีภารกิจหลักคือการสรางโครงสราง

พื้นฐานทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศแบบทุนนิยม การสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ เปนแหลงเงินทุนและการ

ผลิตดวยเทคโนโลยี และการรับความชวยเหลือจากตางประเทศทั้งดานทุน เทคโนโลยี และวิชาการ ทั้งแบบใหเปลาและมี

เงื่อนไข 

ดวยแนวทางการพัฒนาประเทศดังกลาวจึงทําใหการกําหนดแผนพัฒนาประเทศ การกําหนดนโยบายสาธารณะ

ดานตาง ๆ ตลอดจนการบริหารงานและการนํานโยบายไปปฏิบัติของหนวยงานราชการมีการปรับเปล่ียนอยางตอเน่ือง อยางไร

ก็ดีประเด็นสําคัญขั้นตนของแนวทางการพัฒนาประเทศถูกใหความสําคัญไปที่การวางแผนพัฒนาประเทศ ตัวแสดงสําคัญจึงอยู

ที่ฝายกําหนดแผนการพัฒนา ซ่ึงน่ันคือบทบาทและความสําคัญของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงมีหนาที่ใน

การกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 

4. แนวทางการแปรเปล่ียนกระบวนทัศนในการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

เม่ือพิจารณาจากแนวทางการพัฒนาของรัฐไทยผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ผานมา จะเห็นไดถึง

ความสําคัญของภาครัฐที่มักเปนตัวแสดงที่กําหนดแผนการพัฒนา ทั้งแนวคิดทางทฤษฎีและกรอบการปฏิบัติของการแกปญหา

สาธารณะสวนใหญยังเนนความสําคัญของอํานาจรวมศูนยของรัฐ ทั้งในดานการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

อยางไรก็ดีบริบททางสังคมในดานตาง ๆ ไดเปล่ียนแปลงไปแลว อาทิเชน ปญหาสังคมในยุคปจจุบันมีลักษณะซับซอนและขยาย

ขอบเขตออกไปอยางกวางขวาง เกินขีดความสามารถของภาครัฐที่จะจัดการไดเพียงลําพัง นอกจากน้ีรัฐยังมีทรัพยากรและ

งบประมาณไมเพียงพอที่จะจัดสรรสําหรับใหบริการแกประชาชนอยางทั่วถึง ในขณะเดียวกันประชาชนไมพึงพอใจในคุณภาพ

ของบริการที่รัฐจัดให มีความตองการและมีความพรอมที่จะเขารวมดําเนินงานพัฒนาดวยตัวของพวกเขาเอง ประกอบกับการ
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พัฒนาความเขมแข็งของภาคประชาสังคม ทั้งองคการพัฒนาเอกชน เครือขายองคกรชาวบาน กลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุม

ผลประโยชนทางวิชาชีพตาง ๆ ตางตองการเปนผูกระทําการที่กระตือรือรนและพยายามเขารวมเปนภาคีกับรัฐในการพัฒนา

ดานตาง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่น และระดับภูมิภาค ดังน้ัน

แนวทางการพัฒนาของประเทศจึงควรมีการปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพปญหาที่เปนจริงดวย 

คําถามที่นาสนใจคือภาครัฐควรมีบทบาทหนาที่อยางไร อะไรคือความทาทายตอกระบวนทัศนการพัฒนาของรัฐไทย 

ผูเขียนจึงนําเสนอแนวทางการแปรเปล่ียนกระบวนทัศนในการพัฒนาภายใตแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร คือแนวคิดการ

บริหารกิจการสาธารณะแบบใหม (new public governance) ดังน้ี ประการแรก ระบบการจัดบริการสาธารณะตาง ๆ ที่แยก

สวนกันอยางกระจัดกระจายภายใตอํานาจหนาที่ของหลายหนวยงาน จะเปนขอทาทายสําคัญที่ทําใหหนวยงานภาครัฐตองหัน

มารวมมือกันทํางาน เชน ความรวมมือระหวางหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ประการที่สอง 

ความตองการของประชาชนและสภาพปญหาที่สลับซับซอน ซ่ึงเก่ียวของกับบทบาทการจัดการของหนวยงานภาครัฐหลาย

ระดับ จะสงผลใหเกิดการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ กับภาคสังคม ประการที่สาม การจัดบริการสาธารณะใน

รูปแบบใหม ๆ ภาครัฐจะตองพึ่งพาภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในฐานะของเครือขายมากขึ้นในการจัดบริการและสงมอบ

บริการใหแกสาธารณะ การจัดบริการสาธารณะจึงมีความซับซอนมากขึ้น ทั้งประเภทของบริการ โครงสรางพื้นฐาน บริการ

สังคม บริการวิชาชีพ และอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ประเภทของบริการสาธารณะที่รัฐตองรวมกันดําเนินการกับภาคสังคมก็มีความ

หลากหลายมากขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน เชน เก่ียวกับคุณภาพชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม ระบบสาธารณะสุข การเกษตร การศึกษา เปนตน ในขณะเดียวกันประชาชนผูรับบริการที่เขามาเกี่ยวของกับ

บริการสาธารณะก็มีความคาดหวังและตองการบริการที่ดี ดังน้ันภาครัฐจึงตองสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการกับ

ประชาชนทุกคน และประการสุดทาย การมีหนาที่ในการประสานงานของภาครัฐ การสรางความเปนเครือขายและความ

รวมมือจากหนวยงานและองคกร ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการบริหารงานสาธารณะน้ัน ภาครัฐตอง

มีบทบาทในการประสานงานมากขึ้น จากเดิมที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมส่ังการ ตองปรับเปล่ียนเปนผูประสานงานและ

อํานวยความสะดวกใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงานตาง ๆ ดังน้ันการพัฒนาทักษะและความสามารถในการประสานงาน

ของเจาหนาที่รัฐจึงเปนประเด็นทาทายที่สําคัญ  

 

5. บทสรุป 
 

การพัฒนาของรัฐไทยที่เอารัฐ (รัฐบาล+ระบบราชการ) เปนที่ตั้ง แลวใหภาคสังคมและภาคประชาชนปฏิบัติตาม 

เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เพราะไมสามารถเปดพื้นที่ใหประชาชนในสวนตาง ๆ ของประเทศ ที่มีความแตกตาง

หลากหลายเชิงพื้นที่ สภาพปญหา ทรัพยากร และความตองการ เขามามีสวนรวมกับภาครัฐได จะเห็นไดวากระบวนทัศนการ

พัฒนาของรัฐไทยโดยพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตาง ๆ ที่ผานมาน้ัน จะเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ

เปนสําคัญ โดยภายหลังไดมีการปรับเพิ่มความสําคัญของสังคม ใหความสําคัญกับชุมชนและคนมากขึ้น อยางไรก็ตาม 

ทามกลางกระแสคล่ืนของความเปล่ียนแปลงในโลกสมัยใหมที่กําลังเปล่ียนแปลงขนานใหญ โลกที่เคยมีโครงสรางอํานาจ

การเมือง-เศรษฐกิจที่รวมศูนยไมก่ีแหงไดแปรเปล่ียนไปสูการเคล่ือนยายและการแตกกระจายของอํานาจรวมศูนย โครงสราง

ของโลกที่เคยสูงชันไดคลายตัวแบนลงกลายเปนแนวระนาบ การเคยแบงเขาแบงเราอยางเครงครัดตามความคิดของรัฐชาติได

พราเลือนลง (Deterritorial) จนกอกําเนิดการรวมตัวของภูมิภาคนิยมตามสวนตาง ๆ ของโลก มีผลทําใหโลกน้ันมีลักษณะพหุ

ศูนยกลาง (Multi-centric) ที่แตกตางไปจากเดิม อีกทั้งความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหโลกเปดกวาง เชื่อมตอเขาหากัน

ดวยเครือขาย (Network) ทั้งในระบบการทํางาน การจัดองคกรและระบบความคิด ทามกลางการแปรเปล่ียนน้ี โลกยิ่งทวีการ

แขงขันมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรตางๆ ลดนอยลง ดวยเหตุน้ี โลกแหงอนาคตจึงเปนโลกที่เนนความรวมมือ การแลกเปล่ียน 

การเชื่อมโยงแบบเครือขาย สภาวะการเปล่ียนแปลงดังกลาวแสดงใหเห็นวาไมเพียงแตปจจัยภายในประเทศที่ภาครัฐตอง
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เตรียมการรองรับ แตความเปล่ียนแปลงของโลกภายนอกยอมเปนขอทาทายสําคัญที่สงผลตอการบริหารการพัฒนาในอนาคต

ดวย ดังน้ันภาครัฐตองปรับเปล่ียนกระบวนทัศนใหม เพื่อรองรับความเปล่ียนแปลง ดังน้ี  

5.1) การพัฒนาไมไดหมายความแคการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ภาครัฐตองสรางความม่ันคงใหกับ

ประชาชนในดานอ่ืน ๆ ดวย รวมถึงความเสมอภาคและความเปนธรรมจากการพัฒนา  

5.2) กระบวนการพัฒนาในดานตาง ๆ ที่แยกสวนกันอยางกระจัดกระจายภายใตอํานาจหนาที่ของหลายหนวยงาน 

จะเปนขอทาทายสําคัญที่ทําใหหนวยงานภาครัฐตองหันมารวมมือกันทํางาน เชน ความรวมมือระหวางหนวยงานราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและสภาพปญหาที่สลับซับซอน ซ่ึงตอง

เก่ียวของกับบทบาทการจัดการของหนวยงานภาครัฐหลายระดับ ที่จะตองทําใหเกิดการสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน

ตางๆ กับภาคสังคมดวย 

5.3) การพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบใหม ๆ ภาครัฐจะตองพึ่งพา

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในฐานะของเครือขายมากขึ้น ในการจัดบริการและสงมอบบริการใหแกสาธารณะ การ

จัดบริการสาธารณะจึงมีความซับซอนมากขึ้น ทั้งประเภทของบริการ โครงสรางพื้นฐาน บริการสังคม บริการวิชาชีพ และอ่ืน ๆ 

นอกจากน้ี ประเภทของบริการสาธารณะที่รัฐตองรวมกันดําเนินการกับภาคสังคมก็มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อใหสอดคลอง

กับความตองการของประชาชน เชน เก่ียวกับคุณภาพชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ระบบสาธารณะสุข 

การเกษตร การศึกษา เปนตน ในขณะเดียวกันประชาชนผูรับบริการที่เขามาเก่ียวของกับบริการสาธารณะก็มีความคาดหวัง

และตองการบริการที่ดี ดังน้ันภาครัฐจึงตองสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการกับประชาชนทุกคน 

5.4) การปรับบทบาทของภาครัฐจากการทําหนาที่ปกครอง (government) ไปทําหนาที่ในการบริหารงานสาธารณะ 

(governance) ที่มีการเชื่อมโยงกับตัวแสดงอ่ืน ๆ ในสังคม ทั้งองคกรภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น องคกรชุมชนและภาคประชาชนตาง ๆ เปนการปรับเปล่ียนบทบาทจากการเปนศูนยกลางการปกครองและการพัฒนา

ดานตาง ๆ เหนือสังคม ไปสูการมีบทบาทใหมในการประสานความสัมพันธกับตัวแสดงตาง ๆ ในสังคม รวมถึงเปนการเปล่ียน

โครงสรางความสัมพันธกับสังคมแนวดิ่ง (vertical) ไปสูความสัมพันธแนวราบ (horizontal) มากขึ้น ในความหมายที่วา “รัฐ

เล็กลง สังคมใหญขึ้น” พื้นที่อํานาจรัฐที่เคยจํากัดอยูในรูปของรัฐบาลกลายเปนพื้นที่ที่มีกิจกรรมใหมและตัวแสดงหนาใหมๆ 

เขามารวมเก่ียวพันในกระบวนการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรสังคมดานตาง ๆ เพิ่มขึ้นและรูปแบบความสัมพันธที่ซับซอนมากขึ้น 

ภายใตบริบทดังกลาว ความเปนรัฐรวมศูนยจะคอย ๆ หายไป การแสดงบทบาทหนาที่ของภาครัฐที่เคยมีรูปแบบความสัมพันธ

ทางเดียว ในลักษณะที่ตัวแสดงภาครัฐซ่ึงทําหนาที่ทางการปกครอง เปนผูใชอํานาจฝายเดียว ควบคุมส่ังการตัวแสดงตาง ๆ         

ที่อยูภายใตการปกครองของรัฐ มาสูการแสดงบทบาทในการบริหารการพัฒนาที่ตั้งอยูบนปฏิสัมพันธสองทาง และมีการสราง

เครือขาย (network) ภาคีหุนสวน (partnership) และการเปดเวทีอภิปรายสาธารณะ (deliberative forums) ที่เปนการ

พยายามสรางพื้นที่ใหกับภาคสังคมในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น 
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of State Attorney Region 7 
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บทคัดยอ  

 

 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของการวิจัยเรื่องความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7  และ เปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคกรของ

บุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 โดยศึกษาจากบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7  จํานวน 187 คน  

 ผลการวิจัยพบวาระดับความความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ความเชื่อม่ันในการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคกร 

ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนขององคกร ความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกของ

องคกร ความภาคภูมิใจที่มีสวนเก่ียวของกับองคกร 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 

 

ปจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษยยุคใหมใหความสําคัญกับบุคลากรซ่ึงเปนทรัพยากรสําคัญขององคกร  ในสังคม

เศรษฐกิจที่เนนการพัฒนาการเรียนรู องคกรสมัยใหมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือวาทรัพยากรมนุษยอันเปนทรัพยสินของ

องคกรน้ัน มีสภาพเปนทุนมนุษยอันมีความสําคัญยิ่งตอการบริหารการสรางคุณคาใหกับองคกร ดังน้ันการบริหารทรัพยากร

มนุษยจึงมีผลตอการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร ใหสามารถขับเคล่ือนไปสูเปาหมายกําหนด จุดมุงหมายสําคัญของการ

บริหารทรัพยากรมนุษยแนวใหมขององคกรภาครัฐ ไดแกการพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ                   

มีประสิทธิภาพ และทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีการสรางคุณภาพชีวิตในการการทํางานที่ดีจึงเปนเครื่องมือ

สําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย (สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตร และงบประมาณ, 2554: 118)  โดยเฉพาะภาคราชการมี

การเปล่ียนแปลงตลอดเวลาสงผลตอประสิทธิภาพในการกําหนดและบริหารนโยบาย การพัฒนาขาราชการจึงเปนกลไกที่สําคัญ         

ที่จะสนับสนุนใหบุคลากรมีคุณภาพสูงมีความพรอมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรราชการทามกลางการเปล่ียนแปลงดังกลาว 

ดวยเหตุน้ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จึงเห็นความสําคัญที่จะตองจัดใหมียุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ       

พลเรือนขึ้น โดยเริ่มจัดทําเปนนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน ซ่ึงไดมุงเนนการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน วัฒนธรรมองคกร  

และเสริมสรางศักยภาพขาราชการในการปฏิบัติงาน ใหสวนราชการถือเปนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาขาราชการ ดังปรากฏ

ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติวาการจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธ์ิ

ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุมคา โดยใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ พลเรือน มีอํานาจหนาที่

สงเสริม ประสานงาน เผยแพรใหคําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการและการเสริมสรางคุณภาพชีวิต

สําหรบัทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อเตรียมกําลังคนภาครัฐใหสามารถปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน (สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2557:ออนไลน)  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหองคกรอัยการเปนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย, 2553: 50) สํานักงานอัยการภาค 7 เปนหนวยงานสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุดที่ใหความสําคัญ 

กับประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความผูกพันของบุคลากรตอหนวยงาน 

(สํานักงานอัยการสูงสุด, 2558: 1) ซ่ึงเปนปญหาสําคัญในการขับเคล่ือนระบบราชการ ใหมีประสิทธิภาพ การปรับสภาพแวดลอม

และคุณภาพชีวิตในการทํางาน  ซ่ึงเปนบทบาทหนาที่ที่สําคัญของผูบริหารที่จะตองกําหนดแนวทางและวิธีการตาง ๆ รวมถึง

จัดสรรทรัพยากรเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตการทํางานในดานตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรสามารถใชชีวิตไดอยาง

มีความสมดุล และมีความสุขตามสมควรในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสงผลใหมีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

ตลอดจนมีความจงรักภักดี และสรางความผูกพันตอองคกร  

ปจจุบันสํานักงานอัยการภาค 7 มีปญหาการขอยายและการลาออกมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงยอมสงผลตอการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่จะธํารงรักษาไว ซ่ึงทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพใหคงอยูกับสํานักงานตอไป นอกจากน้ียังพบปญหา

เก่ียวกับบุคลากรผูปฏิบัติงานมีจํานวนนอย มีปริมาณงานจํานวนมากเพิ่มขึ้นทุกป และบุคลากรที่ไดโอนยายไปแลวก็ไมไดรับ

การจัดสรรมาเพิ่มเติมแตอยางใด สรางภาระในการทํางานมากเกินสมควร ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน บุคลากรไมมี

ความสุขในการทํางาน ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามเพื่อประโยชนขององคกรลดลง 

ขาดความกระตือรือรนตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ขาดความเอาใจใสตอผลของงาน มีความเฉื่อยชา การลางานบอยขึ้น สงผล

ตอความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกรซ่ึงเปนส่ิงที่สําคัญมากในการดําเนินงาน 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  ซ่ึงความผูกพันตอองคการน้ัน

มี  3  รูปแบบ  คือ 

 1.  ความผูกพันแบบคงอยูเสมอ (continuance commitment) หมายถึง บุคคลไดเสียสละใหกับองคกรจนมี

ความคิดวาเปนการยากที่จะละทิ้งองคกรไปได 

 2.  ความผูกพันแบบยึดติด (cohesion commitment) หมายถึง ความผูกพันที่ทําใหบุคคลยึดติดกับองคกรโดยการ

ใชเทคนิค เชน การสรางเกียรติภูมิเพื่อใหบุคคลยึดติดกับส่ิงน้ัน ๆ เชน เครื่องแบบ หรือเหรียญตรา เปนตน 

 3.  ความผูกพันแบบควบคุม (control commitment) หมายถึง ความผูกพันที่บุคคลถูกทําใหยึดติดกับวัฒนธรรม

ขององคกร ซ่ึงจะเปนกรอบบังคับใหพฤติกรรมสวนบุคคลเปนไปตามที่องคกรตองการ 

 Steers (1977: 46-56  อางถึงใน ปยะดา  วงษปญญา, 2554: 12)  ใหความหมาย ของความผูกพันตอองคกรวาเปน

ความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่แสดงตนเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับองคการ มีจุดรวมที่เหมือนกันกับสมาชิกองคกรคนอ่ืน ๆ และ

เต็มใจที่จะทุมเทกําลังกาย  กําลังใจ เพื่อปฏิบัติงานภารกิจขององคการ ความรูสึกน้ีจะแตกตางจากความผูกพันตอองคการ 

โดยปกติทั่วไป อันเน่ืองมาจากการเปนสมาชิกขององคการโดยปกติตรงที่พฤติกรรมของผูปฏิบัติงานที่มีความรูสึกผูกพันตอองคการ

อยางแทจริง จะมุงเนนความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกรดวย หรือกลาวอีกนัยหน่ึง ความผูกพันตอ

องคการประกอบดวยลักษณะสําคัญอยางนอย 3 ประการคือ 

 1.  ความเชื่อม่ันอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 

 2.  ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคการ 

 3.  ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ 

 Mowday et al (1982: 27 อางถึงใน ธนธีรภัทร วงษไทย, 2555: 11) ใหความหมายวาของความผูกพันตอองคการ

วาเปนการแสดงออกที่มากกวาความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นตามปกติเปนความสัมพันธที่เหน่ียวแนนและผลักดันใหบุคคลเต็มใจที่

จะผูกพันตัวเอง เพื่อจะสรางสรรคความเจริญใหองคการอยูในสถานภาพที่ดีขึ้น 

 Buchanan (1974: 533  อางถึงใน กัณทิมา  คุณาวงศ, 2555: 15) ความผูกพันตอองคการน้ัน สามารถพยากรณ

พฤติกรรมของพนักงานได โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราการเขา- ออกจากงาน สมาชิกที่มีความผูกพันตอองคการจะมีแนวโนมที่จะ

อยูกับองคการนานกวาและเต็มความสามารถ  เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายเหตุผลอีกประการหน่ึงก็คือ ความผูกพันตอ

องคการน้ันเปนตัวแปรที่พัฒนาและขยายการศึกษามาจากการศึกษาเรื่องความจงรักภักดีของพนักงานที่มีตอองคการ              

ซ่ึงเปนส่ิงที่ผูบริหารตองการใหเกิดขึ้นในองคการ ดังน้ัน จึงมีผูศึกษา และแสดงความสําคัญของความผูกพันกับองคการใน

หลายดาน  ไดแกดานการเชื่อมโยงเปาหมาย และคานิยมของบุคคลกับองคการ ดานพฤติกรรมการทํางาน ดานความพยายาม

ทุมเทในการทํางานและดานการคงอยูในองคการ 

 Baron (1986 อางถงึใน เยาวลักษณ ไชยยา, 2555: 12-13) ความผูกพันตอองคการในระดับสูง มีผลตอพฤติกรรม

ของพนักงานคือ ทําใหอัตราการขาดงานและการลาออกจากงานลดนอยลง และนอกจากน้ียังมีความสัมพันธตอความพึงพอใจ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 967 

ในการทํางานและผลการปฏิบัติงาน กลาวคือ ความผูกพันตอองคการในระดับสูง ทําใหพนักงานมีความพยายามที่จะทํางาน

เพื่อประโยชนขององคการ ซ่ึงสงผลใหการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงตามไปดวย 

 มาสโลว (Maslow) แบงลําดับขั้นความตองการของมนุษยออกเปน 5 ระดับ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2551:  82-83  

อางถึงใน ถนอมพรรณ  เพิ่มพูน, 2554: 22-23) ดังน้ี 

 1.  ความตองการทางกาย (physiological needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐานของชีวิตที่มนุษยทุกคนจะตอง

ไดรับเพื่อดํารงชีวิตอยูตามธรรมชาติ ไดแก อาหาร นํ้า อากาศ การพักผอนและเส้ือผา เปนตน 

 2.  ความตองการความม่ันคงปลอดภัย (safety/security needs) มนุษยจะตองการความม่ันคง แนนอน และความ

ปลอดภัยในชีวิตทั้งในดานเศรษฐกิจและดานอารมณความรูสึกโดยบุคคลจะแสวงหาความม่ันคงใหแกตัวเอง 

 3.  ความตองการมีสวนรวมในสังคม (social belonging needs) มนุษยเปนสัตวสังคมที่ตองการมีปฏิสัมพันธและ

ความผูกพันกับบุคคลอ่ืน ตลอดจนไดรับการยอมรับวาเปนสวนหน่ึงของสังคม 

 4.  ความตองการการยอมรับนับถือ (esteem needs) เปนความตองการที่จะมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงเกิด

จากการยกยองและนับถือจากบุคคลอ่ืน โดยความรูสึกภาคภูมิใจของบุคคลจะมาจากชื่อเสียง เกียรติยศ และการชื่นชมจาก

สังคม 

 5.  ความตองการบรรลุในส่ิงที่ตั้งใจ (needs of self-actualization) แตละบุคคลจะมีความตองการที่จะกระทําใน

ส่ิงที่ตนเองสนใจ เพื่อใหไดใชศักยภาพหรือตระหนักถึงศักยภาพของตนอยางเต็มที่  

 จากแนวคิดเก่ียวทฤษฏีเก่ียวกับความผูกพันสรุปไดวา ความผูกพนัเปนส่ิงที่แสดงออกใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง

บุคคลกับองคกร จึงเปนทัศนคติในทางบวกซ่ึงแสดงความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกันของคนในองคกร  ซ่ึงประกอบดวย ความเชื่อม่ัน

ในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร   ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชน

ขององคกร ความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคกร  ความภาคภูมิใจที่มีสวนเก่ียวของกับองคกร  ความตองการมีสวน

รวม และความจงรักภักดีตอองคกร   

  2. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความผูกพัน 

 Sheldon (1971: 144 อางถึงใน รัชนีวรรณ รอดทะพร, 2557: 41) เห็นวาองคประกอบที่สัมพันธกับความผูกพันตอ

องคกรจะเก่ียวของกับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อายุ เพศ ตําแหนง รวมถึงปจจัยที่เปนประสบการณของผูปฏิบัติงาน คือ 

ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา เพื่อประกอบอาชีพ ความผูกพันกับเพื่อนรวมงาน ซ่ึงมีสวนผลักดันใหเกิดความนิยมตออาชีพ การ

พัฒนาประสบการณและความสนใจในอาชีพ 

 Muchinsky (1993 อางถึงใน วันดี วงคธรรม, 2556: 21) ไดแบงองคประกอบ ในดานปจจัยกําหนดความผูกพันตอ

องคกรเปน 3 กลุม ตาม Steers (1997) คือ  

 1.  ปจจัยสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน (personal characteristics) หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได 

สถานภาพสมรส ความตองการประสบความสําเร็จและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เปนตน 

 2.  ลักษณะงาน (job characteristics) หมายถึง ลักษณะงานที่ผูปฏิบัติรับผิดชอบอยู  เชน งานที่ มีความ             

ทาทาย ความกาวหนาในการทํางาน โอกาสและความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน เปนตน 

 3.  ประสบการณในการทํางาน (work experience) หมายถึง ส่ิงที่บุคคลไดรับทราบและเรียนรูเม่ือเขาไปทํางานใน

องคกร เชน ทัศนคติของกลุมทํางานที่มีตอองคกร ความนาเชื่อถือขององคกร เปนตน 

 จากการทบทวนแนวคิดสามารถสรุปปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ รายได 
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3. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีที่ไดการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของนํามากําหนดเปนตัวแปรสําหรับ

ศึกษาระดับความผูกพันตอองคกร ประกอบดวย ความเชื่อม่ันในการยอมรบัเปาหมายและคานิยมขององคกร ความเต็มใจที่จะ

ทุมเทความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนขององคกร ความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคกร ความ

ภาคภูมิใจที่มีสวนเก่ียวของกับองคกร  ความตองการมีสวนรวม และความจงรักภักดีตอองคกร   

 สําหรับตัวแปรที่ใชในการศึกษาเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 

ประกอบดวย เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ รายได 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษา เรื่อง ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 และเพื่อเปรียบเทียบ

ระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 ตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางเปนบุคลากรสํานักงาน

อัยการภาค 7 จํานวน 187 คน ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวนจําแนกตามสํานักงาน และใชแบบสอบถาม 

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

 

 1.  ระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับ

จากมากไปหานอย ดังน้ี ความเชื่อม่ันในการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคกร มากที่สุด รองลงมา คือ ความเต็มใจที่จะทุมเท

ความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนขององคกร ความภาคภูมิใจที่มีสวนเก่ียวของกับองคกร ความจงรักภักดีตอ

องคกร ความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคกร และความตองการมีสวนรวมตอองคกรตามลําดับ ดังแสดงไดตาม

ตาราง ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7  

n=187 

 

             ความผูกพันตอองคกร   S.D. ระดับ ลําดับ 

1 ความเชื่อม่ันในการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคกร 3.78 0.63 มาก 1 

2 ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มความสามารถ

เพื่อประโยชนขององคกร 

 

3.77 

 

0.66 

 

มาก 

 

2 

3 ความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคกร 3.61 0.69 มาก 5 

4 ความภาคภูมิใจที่มีสวนเก่ียวของกับองคกร 3.73 0.67 มาก 3 

5 ความตองการมีสวนรวมตอองคกร 3.50 0.78 มาก 6 

6 ความจงรักภักดีตอองคกร 3.69 0.69 มาก 4 

                 รวม 3.69 0.51 มาก   
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 2.   เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการ ภาค 7 พบวา อายุ ระดับ

การศึกษา มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงไดตามตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่  2 เปรียบเทียบคาเฉล่ีย  เปนรายคูของระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงาน อัยการภาค 7 จําแนก

ตามอายุของบุคลากร 

n=187 

อายุ คาเฉล่ีย 
อายุ  

ต่ํากวา 30 ป  31-40 ป 41-50 ป 51 ปขึ้นไป 

ต่ํากวา 30 ป  3.56 
 

-0.27*  -0.04 -0.08 

31-40 ป 3.83 
  

   0.23  0.19 

41-50 ป 3.60 
   

-0.04 

51 ปขึ้นไป 3.64         

*มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 2 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันพบวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 31-40 ป 

มีความผูกพันตอองคกรสูงกวาอายุ 51 ปขึ้นไป สูงกวาอายุ 41-50 ป และสูงกวาอายุต่ํากวา 30 ป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูของระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงาน อัยการภาค 7 จําแนกตาม

ระดับการศึกษาของบุคลากร 

n=187 

ระดับการศึกษา คาเฉล่ีย 
ระดับการศึกษา  

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

ต่ํากวาปริญญาตรี 3.40 
 

-0.32* -0.44* 

ปริญญาตรี 3.72 
 

 -0.12 

สูงกวาปริญญาตร ี 3.85       

*มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 3 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกันพบวากลุมตัวอยางที่มี

การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความผูกพันตอองคกรแตกตางจากการศึกษาปริญญาตรี และต่ํากวาปริญญาตรี โดยพบวา

บุคลากรที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความผูกพันตอองคกรมากกวา บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ํากวา

ปริญญาตรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สําหรับบุคลากรที่มี เพศ สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายไดตางกันมีความผูกพันตอองคกรของ

บุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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6. อภิปรายผลการศึกษา 

 

จากการวิจัยเรื่อง ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. ระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7  

 1.1 ความผูกพันดานความเชื่อม่ันในการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคกร พบวามีระดับความผูกพันตอองคกร

อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ นูรีมัน ดอเลาะ (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ผลการวิจัยพบวา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มีความผูกพันตอองคการ

ดานความเชื่อและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการอยูในระดับมาก 

 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 เชื่อม่ันในการบริหารงานขององคกร ตลอดจนมีวัฒนธรรม

และคานิยมขององคกรวาเปนหนวยงานที่มีความเปนกลางในการปฏิบัติงานและมีบทบาทสําคัญในการอํานวยความยุติธรรม 

นอกจากน้ีองคกรยังวางแผนยุทธศาสตรและนโยบายเพื่อสรางความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร จึงอาจทําให

ความผูกพันดานความเชื่อม่ันในการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคกร อยูในระดับมาก 

 1.2. ความผูกพันดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนขององคกร 

พบวามีระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ รัชนีวรรณ รอดทะพร (2557: บทคัดยอ) 

ไดศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรศาลจังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันตอองคการของบุคลากรศาล

จังหวัดนครพนม ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนขององคกรอยูในระดับมาก 

 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 มีความเสียสละ อุทิศตน พรอมจะนําความรูความความรู

ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงาน เพื่อความสําเร็จขององคกรตามแผนที่ไดกําหนดไว ตลอดจนองคกรไดมีการจัด

อบรมเพื่อเปนการสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และบุคลากรได

สับเปล่ียนเรียนรูงานแตละดานเพื่อความชํานาญและสามารถที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกร 

จึงอาจทําใหความผูกพันดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนขององคกร อยูในระดับมาก 

 1.3 ความผูกพันดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคกร พบวามีระดับความผูกพันตอองคกรอยูใน

ระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ เยาวลักษณ ไชยยา (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากร

องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวาบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครมีความผูกพันตอองคการ 

ดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคกรอยูในระดับมาก  

 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 พอใจในสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีมีความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังมีการจัดสวัสดิการในการตรวจสุขภาพประจําปใหกับบุคลากร มีการจัดสถานที่และอุปกรณ

ออกกําลังกายใหแกบุคลากร องคกรมีการสนับสนุนทุนการศึกษาตอใหกับบุคลากรเพื่อใหบุคลากรมีความรูเพิ่มมากขึ้น จึงอาจ

ทําใหความผูกพันดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคกร อยูในระดับมาก 

 1.4 ความผูกพันดานความภาคภูมิใจที่มีสวนเก่ียวของกับองคกร พบวามีระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก 

ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของวันด ีวงคธรรม (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรเรือนจําจังหวัด

มหาสารคาม ผลการวิจัยพบวาความภาคภูมิใจอยูในระดับมาก 

 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 มีความม่ันใจตอองคกรวามีการดําเนินงานโดยยึดถือความ 

เปนกลางและในการปฏิบัติงานดวยความเปนธรรม และสามารถที่จะสรางความเชื่อถือใหกับประชาชนเปนการสรางภาพลักษณที่ดี

ใหกับองคกรวาเปนองคกรที่นาภาคภูมิใจ จึงอาจทําใหความผูกพันดานความภาคภูมิใจที่มีสวนเก่ียวของกับองคกร อยูในระดับมาก 

 1.5 ความผูกพันดานความจงรักภักดีตอองคกร พบวามีระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอง 

กับผลการวิจัยของนันทนา พึ่งทอง (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการเภสัชกรรมผลการวิจัย

พบวาบุคลากรองคการเภสัชกรรมมีความผูกพันตอองคการดานดานความภาคภูมิใจที่มีสวนเก่ียวของกับองคกร อยูในระดับมาก 
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 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก บุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 มีความรูสึกวายิ่งทํางานนานก็รูสึกผูกพันตอองคกร และ

องคกรมีความหมายตนเอง นอกจากน้ีบุคลากรยังไดรับการเอาใจใสจากองคกรทุกดาน และรับฟงปญหาและอุปสรรค ใหความ

ไววางใจ มอบหมายงานที่สําคัญ ๆ อีกทั้งใสใจในความเปนอยูของบุคลากร จึงทําใหความผูกพันดานความจงรักภักดีตอองคกร 

อยูในระดับมาก 

 1.6 ความผูกพันดานความตองการมีสวนรวมตอองคกร พบวามีระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก         

ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของกัณทิมา คุณาวงศ (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการวิจัยพบวา ความทาทายของงาน ความตระหนักวาตนมีความสําคัญตอองคการ การมีสวนรวม   

ในการบริหาร และความมีอิสระในงาน ของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อยูในระดับมาก  

 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 มีอิสระในการปฏิบัติงานมีสวนรวมในกิจกรมและโครงการ

ตาง ๆ ในองคกร และบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานและเขารวมในการบริหารงานขององคกรโดยเสมอภาค 

นอกจากน้ีองคกรยังมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรทุกคนรวมมือกันทํางานเปนทีม จึงอาจทําใหความผูกพันดานความ

ตองการมีสวนรวมตอองคกร อยูในระดับมาก 

2.  การเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

 2.1 จากผลการศึกษาพบวา เพศของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 ที่แตกตางกันมีระดับความผูกพันตอองคกร 

ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของเยาวลักษณ ไชยยา (2555: บทคัดยอ)         

ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา เพศตางกันมีความคิดเห็น

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 ลักษณะงานเปนงานทางดานกฎหมาย

และการบริหารงานดานเอกสารไมจําเปนตองมีการจัดสรรงานใหเหมาะสมกับเพศ และสํานักงานอัยการสูงสุดใหความสําคัญ

และความเสมอภาคของหญิงและชาย เปนสําคัญ จึงอาจทําใหเพศที่แตกตางกันไมสงผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร 

 2.2 จากผลการศึกษา พบวา อายุของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 แตกตางกันมีระดับความผูกพันตอองคกร

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของธนธีรภัทร วงษไทย (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษา

ความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด

นนทบุรีที่มีอายุตางกันมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน  

 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความแตกตางของอายุทําใหมีความรูสึกมีความคิดของแตละชวงอายุตางกันเพราะแตละชางอายุ

ผานประสบการณมากนอยไมเทากันประกอบกับประสบการณในชีวิตการทํางาน ทําใหเขาพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของชวงวัย

แตกตางกัน จึงอาจทําใหอายุที่แตกตางกันสงผลตอความผูกพันตอองคกร 

 2.3 จากผลการศึกษา พบวา สถานภาพของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 แตกตางกันมีระดับความผูกพันตอ

องคกรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของนูรีมัน ดอเลาะ (2555: บทคัดยอ) 

ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ผลการวิจัยพบวามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร มีสถานภาพแตกตางมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน  

 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสถานภาพเปนเพียงการแสดงสถานะของแตละบุคคลไมเก่ียวของกับบทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย จึงอาจทําใหสถานภาพที่แตกตางกันไมสงผลตอความผูกพันตอองคกร 

 2.4 จากผลการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 แตกตางกันมีระดับความผูกพัน

ตอองคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของสุพักตร 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  

 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากบุคลากรที่มีการศึกษาสูงกวาไดเรียนรูและแนวทางที่จะนํามาใชในการปฏิบัติงานมากกวาระดับ

การศึกษาที่นอยกวา อีกทั้งตําแหนงหนาที่และความกาวหนาและโอกาสในหนาที่ก็มีมากกวาผูที่การศึกษานอยกวา จึงอาจทํา

ใหระดับการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอความผูกพันตอองคกร 

 2.5 จากผลการศึกษา พบวา ระยะเวลาการปฏบิัติงานของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 แตกตางกันมีระดับ

ความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของวันดี วงคธรรม (2556: 

บทคัดยอ) ไดศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม ระยะเวลาการทํางานตางกันมีความผูกพัน

ตอองคกร โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  

 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสํานักงานอัยการภาค 7 มีแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ืองในทุกระดับและทุกสายงาน ดังน้ัน 

จึงทําใหบุคลากรในองคการไดรับการพัฒนาความรูและไดเพิ่มพูนทักษะตาง ๆ ในทุกระยะเวลาในการทํางาน จึงอาจทําใหระยะ 

เวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันไมสงผลตอความผูกพันตอองคกร 

 2.6 จากผลการศึกษา พบวา รายไดของบุคลากรสํานักงานอัยการภาค 7 แตกตางกันมีระดับความผูกพันตอองคกร

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของจุฑาทิพย หอยนกคง (2555: บทคัดยอ)  

ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง ผลการวิจัยพบวา โดยรายดาน

อยูในระดับมาก สวนบุคลากรที่มีอัตราเงินเดือน มีความผูกพันตอองคกรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงโดยรวม

ไมแตกตางกัน  

 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากองคกรมีการประเมินผลการทํางานเพื่อเพิ่มอัตราเงินเดือน การเพิ่มคาครองชีพและคาตอบแทน

พิเศษใหกับบุคลากรจนเปนที่นาพึงพอใจของบุคลากร จึงทําใหบุคลากร มีคาใชจายพอกับคาครองชีพในปจจุบัน จึงอาจทําให

รายไดที่แตกตางกันไมสงผลตอความผูกพันตอองคกร 

 

7. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 

1.  สงเสริมใหบุคลากรเขาใจถึง วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และวัฒนธรรมองคกรและเกิดความรูสึกผูกพันตอองคกร

เปนสวนหน่ึงขององคกร เพื่อเปนแรงผลักดันในการพัฒนาองคกรตอไป 

2.  จัดสรรอัตรากาลังบุคลากรใหเพียงพอเหมาะสมกับปริมาณงาน เพื่อบุคลากรจะไมเหน่ือยลาจากการทางานมาก

เกินไป มีเวลาพักผอนอยางเพียงพอ เปนการสรางเสริมใหมีกาลังแรงกายแรงใจที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึน้ 

3.  มีการสงเสริมการทางานเปนทีม ควรจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหความรูเก่ียวกับแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ เปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและเขามามีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจ

รวมกัน สรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันเพื่อเสริมสรางความสามัคคีในการวางแผนทางานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

4.  ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในหองทางานใหเหมาะสมมีบรรยากาศที่ผอนคลายในการปฏิบัติงาน มีการปองกัน

อุบัติเหตุและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน 

5.  เปดโอกาสใหขาราชการมีสวนรวมในการกาหนดนโยบายที่มีผลกระทบตอขาราชการโดยตรง ผูบริหารควรใช

หลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดความเปนธรรม และสรางขวัญกาลังใจของบุคลากร 
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8. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 

1.  ศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกร ระหวางองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญวามีความสอดคลองหรือแตกตางกัน

อยางไร 

2.  เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีทาเชิงปริมาณ หากแตไมสามารถลงรายละเอียดเชิงลึกได การศึกษาครั้งตอไปควรใช

การศึกษาเชิงคุณภาพเชิงดวยการเพิ่มแบบสอบถามในการสัมภาษณเพื่อศึกษา ขอมูลในเชิงลึกทาใหทราบถึงรายละเอียดที่เพิ่ม

มากขึ้น 

3.  ศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางการเสริมสรางความผูกพันตอองคกร เพื่อที่จะไดรับทราบถึงแนวทางในการเสริมสราง

ความผูกพันตอองคกรเพื่อนามาพัฒนาองคกรมากขึ้น 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากร และ      

2) เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดาน

องคการ กลุมตัวอยางการวิจัย คือ บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดนครปฐม จํานวน 268 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตาม

สัดสวนจําแนกตามรายอําเภอ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย มีคาความตรงดานเน้ือหาระหวาง 

0.67 ถึง 1.00 และคาความเที่ยงของแบบสอบถาม เทากับ 0.90 วิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิจัย พบวา 

1. ระดับประสิทธิภาพการปฏบิัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากร 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 977 

1. บทนํา 

  

ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปล่ียนเร็วและ

ซับซอนมากยิ่งขึ้น เปนทั้งโอกาสและความเส่ียงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะเปนประชาคมอาเซียนในป 

2558 จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใชในการเตรียมความพรอมใหแก

คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม 

สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเขาสู

สังคมผูสูงอายุของโลกอยางตอเน่ือง สงผลกระทบตอการเคล่ือนยายกําลังคนขามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ขณะที่โครงสรางการผลิตเปล่ียนจากการใชแรงงานเขมขนเปนการใชองคความรูและเทคโนโลยีมากขึ้น ทําใหการพัฒนาคนมุง

สรางใหมีความรู ทกัษะและความชํานาญควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใชทดแทนกําลังแรงงานที่ขาดแคลน ขณะเดียวกัน

ประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุจะมีรายจายดานสุขภาพเพิ่มขึ้น ทําใหงบประมาณสําหรับการลงทุนพัฒนาดานอ่ืน ๆ ลดลง 

โครงสรางประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุอยาง

สมบูรณในป 2568 ขณะที่สัดสวนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอยางตอเน่ือง (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต,ิ 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 รวมถึงการปฏิรูประบบบริหารจัดการและการอภิบาลระบบสุขภาพที่ม่ันคงและยั่งยืน โดยเนนการ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกําลังบุคลากรสาธารณสุขและดานสุขภาพ ทั้งดานการผลิตและการพัฒนาบุคลากรดาน

สาธารณสุขอยางครบถวน ใหสอดรับกับวิวัฒนาการการพัฒนาสุขภาพระดับโลกและภูมิภาค สถานการณสุขภาพและแนวโนม

การเปล่ียนแปลงที่ทาทาย พฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ ความปลอดภัยในสินคาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมเขามาตรฐาน แนวโนม

การเจ็บปวยและตายดวยโรคไมติดตอ สงผลตอภาระงบประมาณของภาครัฐและคาใชจายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพ

อนามัยและการจัดสวัสดิการทางสังคม (สมยศ  ศรีจารนัย, 2559: 13) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประกอบดวยหนวยงานดานสาธารณสุขอําเภอ 7 แหง ไดแก อําเภอบางเลน 

อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล อําเภอกําแพงแสน อําเภอเมือง และอําเภอดอนตูม รวมทั้งหนวยงาน

ดานสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 135 แหง แยกตามรายอําเภอไดดังน้ี อําเภอบางเลน จํานวน 18 แหง 

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 ซ่ึงไมบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยงาน ระยะเวลาของการปฏิบัติงานยังไมมีความเหมาะสม มีการ

ปฏิบัติงานที่ไมทันทวงที ใชเวลายาวนานเกินไป กอใหเกิดความลาชาตอการใหบริการชวยเหลือผูปวย รวมทั้งการใชทรัพยากร 

บุคลากรยังขาดวินัยตอการประหยัดและใชทรัพยากรอยางคุมคา จนกอใหเกิดความส้ินเปลืองในเรื่องของวัสดุอุปกรณ ทําให

งานที่นําไปปฏิบัติน้ันไมเกิดผลสัมฤทธ์ิเทาที่ควร ลักษณะการทํางานที่ออกมาไมมีประสิทธิภาพ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

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

นครปฐม, 2557: 112) จากสภาพปญหาทีก่ลาวมาขางตน จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาระดับและเปรียบเทียบปจจัยที่สงผล

ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  

  

1.  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม  

2.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคลและองคการ 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

  

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2538: 14) ไดใหความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไววา 

หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานใหถูกตอง รวดเร็ว และใชเทคนิคสะดวกสบายกวาเดิม ซ่ึงประสิทธิภาพในท่ีน้ีสามารถวัด

ไดหลายมิติตามแตวัตถุประสงคที่ตองการพิจารณา (ทิพาวดี  เมฆสวรรค, 2539: 9) มิติของคาใชจายหรือตนทุนการผลิต ไดแก 

การใชทรัพยากร  คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยูอยางประหยัด คุมคาและเกิดการสูญเสียนอยที่สุด มิติของกระบวนการบริหาร 

ไดแก การทํางานที่ถูกตองไดตามมาตรฐานรวดเร็ว และใชเทคโนโลยีสะดวกกวาเดิม และมิติของผลผลิตและผลลัพธ ไดแก การ

ทํางานที่มีคุณภาพเกิดประโยชนตอสังคม เกิดผลสําเร็จ ทันเวลา ผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกที่ดีตอการทํางานและบริการเปนที่

ประทับใจของลูกคาหรือผูมารับบริการ พนิดา  สุทธิประทีป (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของขาราชการในโรงพยาบาล จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดังน้ี ดานปริมาณผลงาน คุณภาพของผลงาน ความทันเวลา และผลสัมฤทธ์ิของงาน

ที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากรเทาน้ันที่อยูในระดับปานกลาง ปจจัยสวน

บุคคลดานอายุ รายได และระยะเวลารับราชการมีผลทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปจจัยสนับสนุน ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เจตคติตอวิชาชีพ และความผูกพันตอ

องคกร มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ขาราชการไดรับการศึกษา การฝกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ควรจัดสวัสดิการ 

คาตอบแทนที่เหมาะสม และจัดบุคลากรใหพอเพียงกับภาระงาน จากแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของไดกรอบแนวคิด ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 979 

                    ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

        

      

                                                                                        

                                                                  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  

 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

ประกอบดวยบุคลากรประจําสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และบุคลากรประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รวมทั้ง ส้ิน 

จํานวน 895 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, 2557) กลุมตวัอยาง 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 วิเคราะหความเชื่อม่ัน (reliability) ของเครื่องมือโดยวิธีการของ Cronbach (พนิดา  สุทธิประทีป, 

2552) คาสัมประสิทธ์ิอัลฟา 0.90 คาเฉล่ีย เทากับ 4.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.49 และคา n เทากับ 50 ได

แบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลและองคการ ไดแก เพศ อายุ ภูมิลําเนา 

ระดับการศึกษา ตําแหนง รายไดประสบการณในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ความกาวหนาในการทํางาน นโยบาย

การปฏิบัติงาน การฝกอบรม คาตอบแทนและสวัสดิการ ซ่ึงเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีตัวเลือกมีลักษณะแบบ

เลือกตอบ วิเคราะหโดยคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

ประกอบดวยคุณภาพของผลงาน ความทันเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน และผลลัพธที่ไดในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแบบสอบถามที่

ปจจัยสวนบุคคลและองคการ 

  

1. ปจจัยสวนบุคคล 

     - เพศ 

    - อาย ุ

    - ภูมิลําเนา 

    - ระดับการศึกษา 

    - ตําแหนง 

    - รายได 

    - ประสบการณในการทํางาน  

   -  การไดรับการยอมรับนับถือ 

    - ความกาวหนาในการทํางาน 

2. ปจจัยดานองคการ   

    - นโยบายการปฏิบัติงาน 

    - การฝกอบรม 

    - คาตอบแทนและสวัสดิการ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข 

 

- คุณภาพของงาน 

- ความทันเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน  

- ผลลัพธที่ไดในการปฏิบัติงาน 
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ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีตัวเลือกมีลักษณะเปนมาตรประมาณคาแบบ Likert scales โดยคําตอบแตละขอเปนคําตอบแบบประเมิน 

5 ระดับ เพื่อวัดประเด็นตาง ๆ สําหรับเกณฑใหคะแนนของแตละคําตอบ วิเคราะหโดยคาเฉล่ีย  ) X    (และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) ทดสอบโดยใชคาที (t-test) สําหรับปจจัยดานเพศและภูมิลําเนา คาเอฟ (f-test) วิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว (one way ANOVA) โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล กําหนดไวที่ระดับ .05 และวิเคราะหความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียโดยนํามาทดสอบคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffé (Scheffé Method) (อางถึงใน ประเสริฐศักดิ์ 

สุประภาส, 2552: 67) และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนครปฐมไดแสดงความคิดเห็นโดยเปน

คําถามแบบปลายเปด  วิเคราะหเชิงเน้ือหา 

  

5. ผลการวิจัย  

 

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สรุปไดดังน้ี 

 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

ปริญญาโท จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 9.20 และระดับการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 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 30,001-

35,000 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 มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และ

ความกาวหนาในการทํางาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ ดานปจจัยองคการ พบวา ดานนโยบายการปฏิบัติงาน 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก การฝกอบรม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และคาตอบแทนสวัสดิการ มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

ตามลําดับ 

2. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลลัพธที่ไดในการปฏิบัติงาน มีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ดาน

คุณภาพของผลงาน มีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับมาก และดานความทันเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน มีระดับประสิทธิภาพอยู

ในระดับมาก ตามลําดับ  

3.  เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดย

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา ตําแหนง รายได ดาน

ประสบการณในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือและดานความกาวหนาในการทํางาน ที่แตกตางกันจะมี

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 สวนปจจัยขององคการของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พบวา ดานนโยบายการปฏิบัติงาน ดานการ
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ฝกอบรม ดานคาตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรสาธารณสุข ที่แตกตางกันจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดาน

สาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

6. สรุปและอภิปรายผล 

 

ตอนที่ 1 ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

1.1  ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับพนิดา  สุทธิประทีป (2552: บทคัดยอ) พบวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการในโรงพยาบาลชุมชน 

จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากนโยบายของรัฐบาลไดกําหนดใหมีการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการบริการดานสาธารณสุขภาครัฐทุกระดับใหไดมาตรฐาน โดยมุงเนนใหมีประสิทธิภาพและมุงผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร จึงมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด และมีขั้นตอนการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบแบบ

แผนตามที่หนวยงานกําหนดไว โดยมีผูบังคับบัญชาเปนผูส่ังการ  ควบคุมดูแล ตรวจสอบถูกตองและความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน การใหคําชี้แนะขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมถึงสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษา ฝกอบรม สัมมนา จัด

สวัสดิการและคาตอบแทน พัฒนาความรูและทักษะ และจัดกําลังคนใหเพียงพอตอภาระงานที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหการดําเนินงานดานการปฏิบัติงานสาธารณสุขบรรลุตามเปาหมายของหนวยงาน จึงทําใหบุคลากรมีอิสระและทัศนคติที่

ดีในการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขไดดี จึงอาจทําใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบคุลากรอยูในระดับมาก  

1.2  ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากร เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานผลลัพธที่ไดในการปฏิบัติงานมีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ไมสอดคลองกับจุไรรัตน  ธัญธรธนาสิทธ์ิ (2551: 

บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการนําผลงานไปใช อยูในระดับปานกลาง สําหรับดานคุณภาพของผลงาน

และดานความทันเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน มีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับมาก แตสอดคลองกับพนิดา  สุทธิประทีป 

(2552: บทคัดยอ) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี ดานคุณภาพของผลงาน 

ความทันเวลาอยูในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จ

เพื่อมุงสูสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีความผูกพันตอองคการ ไดรับการศึกษา การฝกอบรม สัมมนา 

สวัสดิการและคาตอบแทนที่เหมาะสม และการนําเทคโนโลยีสาระสนเทศ เรียนรูระบบออนไลน การประสานการดําเนินงาน

ผานทางระบบอินเตอรเน็ต จึงอาจทําใหเกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรในดานผลลัพธที่ไดในการ

ปฏิบัติงาน คุณภาพของผลงาน ความทันเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางระหวางปจจัยสวนบุคคลและองคการกับระดับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

  2.1 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานเพศ พบวา เพศ ที่แตกตางกัน จะมี

ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับสมชาย  

วังศิริกุล (2550: บทคัดยอ) พบวา ความแตกตางกันของเพศ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหาร

สวนจังหวัดแตกตางกัน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากความแตกตางทางเพศทําใหการแสดงออกทางพฤติกรรมและคิดตางกัน คือ เพศ

หญิงเปนเพศที่มีความละเอียดออนในการดํารงชีวิตประจําวัน มีแนวโนมการรับขอมูลขาวสารไดดี  ดานจิตใจมีความออนไหว

ตอการรับรูในสถานการณตาง ๆ คิดมาก ละเอียด รอบคอบและมีทัศนคติที่ดีตอการประพฤติปฏิบัติตนใหมีคุณธรรม จริยธรรม

คอนขางมากในการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข จะเนนการจัดการเชิงรุกในชุมชน ซ่ึงบางครั้งอาจไมปลอดภัยตอบุคลากรเพศ

หญิง จึงอาจทําใหเพศตางกันจะมีระดับมีประสิทธิภาพตางกัน 

2.2  ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานอายุ พบวา อายุที่แตกตางกัน

จะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับ
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อนุชา ยันตรปกรณ (2549: บทคัดยอ) พบวาอายุที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ทั้งน้ี อาจ

เน่ืองมาจากผูปฏิบัติงานที่มีอายุนอย จะมีพื้นฐานการรับรูและความเขาใจขาวสาร กฎระเบียบตาง ๆ คานิยมของสังคม การ

ตัดสินใจที่มีความแตกตางกันไปตามความคิดในแตละชวงอายุ จึงอาจทําใหอายุที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกัน 

2.3  ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานภูมิลําเนา พบวา ภูมิลําเนาที่แตกตาง

กันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั ้งน้ี อาจ

เน่ืองมาจากปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน (ธัญญา ผลอนันต, 2546: 77-78) ดานบุคคล หมายถึง ลักษณะ

สวนตัวที่เก่ียวของกับงานหรือการปฏิบัติหนาที่ เชน เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา พื้นเพ เปนตน พื้นเพหรือภูมิลําเนาจึงเปน

ตัวกําหนดลักษณะพฤติกรรมทางสังคม ซ่ึงการปฏิบัติงานของบุคลากรตองดําเนินกิจกรรมในชุมชนการแสดงออกทางความคิด

ของบุคคลที่มีภูมิลําเนาตางกัน จึงอาจทําใหภูมิลําเนาที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 2.4  ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา พบวา ระดับ

การศึกษาที่แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ สอดคลองกับสมชาย  วังศิริกุล (2550: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส พบวา ความแตกตางกันของระดับการศึกษา มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการศึกษาเปนปจจัยที่ทําใหบุคลากรมีความรู  ความคิด คานิยม 

ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกตางกัน โดยเฉพาะผูที่มีระดับการศึกษาสูงผูมีระดับความคิดที่แตกตางกันกับผูที่มีระดับการศึกษา

ที่ต่ํากวา แตทั้งน้ีผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาหรือต่ํากวา ซ่ึงเปนสายงานระดับปฏิบัติงานตองผานการเรียนรู 

ผานการฝกฝนใหเปนคนดี มีความประพฤติที่ดี และนําองคความรูที่ไดรับมาสรางประโยชนตอตนเองและสวนรวม ดังน้ัน

บุคลากรซ่ึงสวนมากมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จึงอาจทําใหระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีระดับ

ประสิทธิภาพแตกตางกัน 

 2.5  ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนง พบวา ตําแหนงที่แตกตาง

กันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ

สมชาย  วังศิริกุล (2550: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารสวน

จังหวัดนราธิวาส พบวา ความแตกตางกันของตําแหนง มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหาร

สวนจังหวัด ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขจะมีความแตกตางกันตามวิชาชีพและมีความชํานาญ

เฉพาะดานตามตําแหนง ซ่ึงตําแหนงปฏิบัติการเปนตําแหนงทางวิชาการ คุณสมบัติผูดํารงตําแหนงน้ีตองมีวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สวนบุคลากรที่อยูในตําแหนงปฏิบัติงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีจะทํางานในอยู ระดับลาง การ

มอบหมายงานในหนาที่รับความผิดชอบจะเปนงานไมยุงยากซับซอนในตัวบทกฎหมาย การปฏิบัติงานอยูภายใตการควบคุม

ของหัวหนางานอยางเครงครัด จึงอาจทําใหตําแหนงที่แตกตางกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

2.6  ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานรายได พบวา รายไดที่แตกตางกันจะ

มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับภูวนัย  

เกษบุญชู (2550: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการกองทัพเรือภาคที่1 พบวาปจจัยรายไดสงผล

ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการกองทัพเรือ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากบุคลากรที่มีรายไดแตกตางกัน สวนใหญจะ

เปนผูที่มีอายุตัวและอายุการทํางานในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันโดยมีการกําหนดรายไดตามความรู ความสามารถ ตาม

ระเบียบขอบังคับ โดยตําแหนงและสายบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน จึงอาจทําใหรายไดแตกตางกันจะมีระดับ

ประสิทธิภาพแตกตางกัน 

 2.7  ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานประสบการณ พบวาประสบการณที่

แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรแตกตางกัน ไมสอดคลองกับพนิดา  สุทธิ
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ประทีป (2552: บทคัดยอ) ปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลารับราชการมีผลทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ

แตกตางกัน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรมีการทํางานอยางละเอียด รอบคอบ มีความ

สลับซับซอนและรวดเร็ว จึงมีความจําเปนตองนําเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเขามาใชในการปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากร

สาธารณสุขมีการเรียนรูวิธีการและเทคโนโลยีใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหทันตอเหตุการณและสถานการณดานสาธารณสุข 

เฉพาะการปฏิบัติงานในชุมชนซ่ึงอาศัยความคุนเคยและความสัมพันธเฉพาะตัวมากกวาประสบการณการทํางาน จึงอาจทําให

ประสบการณแตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพแตกตางกัน 

 2.8  ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวา 

การไดรับการยอมรับนับถือที่แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับธวัชกุล ยุคลธรรม (2552: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลบางมด กรุงเทพมหานคร พบวาดานการไดรับการยกยองนับถือมีผลตอประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการยอมรับและไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา การไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงยอมรับนับถือจากเพื่อน

รวมงานและจากบุคคลภายนอก เม่ือบุคลากรไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงานผูบังคับบัญชาและประชาชนในสังคม 

ทําใหสามารถปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ หากผูปฏิบัติงานไมไดรับการยอมรับและไมไดรับความไววางใจจาก

ผูบังคับบัญชาจะทําใหเกิดความเขมงวดในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทําใหผูปฏิบัติงานไมสามารถแสดงศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน จึงอาจทําใหการไดรับการยอมรับนับถือแตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพแตกตางกัน 

2.9  ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลดานความกาวหนาในการทํางาน พบวา 

ความกาวหนาในการทํางานที่แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับธนาภรณ  ลีสุริยาภรณ (2547: บทคัดยอ) ศึกษาความกาวหนาในงาน การปฏิบัติงาน

ของพนักงานมีความสัมพันธกับดานคุณภาพงานในทิศทางบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา พนักงานบริษัท 

เอส.แอล.พาราวูด จํากัด ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดฝกอบรม สัมมนาดูงาน การกําหนด

เกณฑในการเล่ือนตําแหนงที่สูงขึ้น การเล่ือนขั้นเงินเดือน เปนส่ิงที่ขาราชการมุงหวังในชีวิตการรับราชการ ซ่ึงเปนความม่ันคง

ในการดําเนินชีวิต การที่บุคลากรไดเล่ือนตําแหนงที่สูงขึ้นเปนส่ิงที่ภาคภูมิใจ อีกทั้งยังทําใหสังคมมีการยอมรับ จึงอาจทําให

ความกาวหนาในการทํางานแตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพแตกตางกัน 

2.10 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยขององคการดานนโยบายการปฏิบัติงาน พบวา 

นโยบายการปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับภูวนัย เกษบุญชู (2550: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ

กองทัพเรือ ภาคที่ 1 พบวาปจจัยการปกครองบังคับบัญชาสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการกองทัพเรือภาค

ที่ 1 ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากมีการกําหนดนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑ การกําหนดมาตรฐานและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานอยางชัดเจน ซ่ึงมีการกําหนดโดยระดับบริหารไมไดมีการกําหนดโดยใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวม จึงอาจทําใหนโยบาย

แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพแตกตางกัน 

 2.11 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยขององคการดานการฝกอบรม พบวาการฝกอบรม ที่

แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สอดคลองกับสมชาย วังศิริกุล (2550: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการ

บริหารสวนจังหวัดนราธิวาส พบวาการไดรับการฝกอบรม มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ทั้งน้ี อาจ

เน่ืองมาจากการจัดฝกอบรมบุคลากรผูเขาปฏิบัติงานใหม การฝกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูรวมถึงการฝกอบรมเพื่อเปล่ียน

สายงานใหมเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผูที่เขารับการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอจึงอาจทําใหการฝกอบรมแตกตางกัน

จะมีระดับประสิทธิภาพแตกตางกัน 
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2.12 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยขององคการดานคาตอบแทนและสวัสดิการ พบวา 

คาตอบแทนและสวัสดิการที่แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของบุคลากรที่แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับธวัชกุล  ยุคลธรรม (2552: บทคัดยอ) พบวาดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ที่แตกตางกันมี

ผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลบางมด กรุ งเทพมหานคร ทั้งน้ี อาจ

เน่ืองมาจากคาตอบแทนจากการปฏิบัติงานในรูปเงินเดือน เบี้ยประชุม คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที ่

เหมาะสมกับปริมาณงาน รวมถึงหนวยงานมีการจัดยานพาหนะ จัดสถานที่ทํางานและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

ของสถานบริการหรือหนวยงานที่แตกตางกัน สงผลใหผูปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดี มีความคิดสรางสรรค ปฏิบัติงานอยางมี

ความสุข หากผูปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตการทํางานลดนอยลง จึงอาจทําใหคาตอบแทน

แตกตางกันจะมีระดับประสิทธิภาพแตกตางกัน 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะของบุคลากรสาธารณสุข ดานคุณภาพของผลงานควรแกไขปรับปรุงและพัฒนาในประเด็น

สามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางครบถวน ถูกตอง ดานความทันเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน ควรปรับปรุง

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย โดยกําหนดปริมาณงานที่บุคลากรปฏิบัติงานตรง

ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการและเทคนิควิธีการใหมๆ เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และดานผลลัพธที่ไดในการปฏิบัติงานควรปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชจายงบประมาณในการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และพัฒนาความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จไดมากกวาปริมาณงานที่บุคลากรไดรับมอบหมาย โดยจัดใหมีการอบรมและพัฒนาความรู

ความสามารถในการบริหารจัดการมีผลตอประสิทธิภาพในดานผลผลิตโดยตรงใหกับบุคลากร รวมทั้งคํานึงถึงปจจัยอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของกับประสิทธิภาพ 

 

7. ขอเสนอแนะ  

 

1. ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานอยางถูกตอง ครบถวนสมบูรณ

เพื่อใหไดผลงานมีคุณภาพ มีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วทันตอเหตุการณในปจจุบันโดยเปนไปตามระเบียบแผนที่ไดกําหนดไว

สงเสริมพัฒนาใหบุคลากรปฏิบัติงานทันเวลา รวดเร็วในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคในการ

ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข บริหารจัดการดานงบประมาณที่ไดรับ รวมถึงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณที่ใชในการดําเนินการอยาง

ถูกตอง โปรงใส และเปนไปตามกฎระเบียบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ คํานึงถึงความคุมคาในการใชงบประมาณที่ ไดรับการ

สนับสนุนเพื่อใชในการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคม เกิดผลสําเร็จ 

ทันเวลา สรางจิตสํานึกทีดีตอการปฏิบัติงานและบริการเปนที่ประทับใจแกผูมารับบริการ สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรได

ฝกอบรม เพิ่มศักยภาพในการทํางาน พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน สนับสนุนใหบุคลากรใฝหา

ความรูทั้งทางดานทฤษฎีและทางดานกิจกรรมการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข เพื่อเปนการเพิ่มพูนประสบการณในการทํางาน

ใหมากขึ้น สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานโดยเนนความสําคัญและตระหนักในงานที่ไดรับมอบหมาย อันสงผลใหการปฏิบัติงาน

บรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหทุกหนวยงาน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดและเร็ว มีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริมใหบุคลากรใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานงานระหวางหนวยงาน กําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการใหกับลูกจางชั่วคราวและ

ลูกจางประจํา และใหมีการเพิ่มหรือขยายกรอบอัตรากําลังใหเพียงพอสอดคลองกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น   

2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน แนวทางการแกไขปญหาและการพัฒนา รวมทั้งปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดวยการ

เพิ่มแบบสอบถามในการสัมภาษณ เพื่อศึกษาขอมูลในเชิงลึก ทําใหทราบถึงรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้น  
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบล และ 2) ความสัมพันธ

ระหวางปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานขอมูลขาวสาร ปจจัยดานชุมชนกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบล กลุมตัวอยาง

การวิจัย คือ สตรีในเขตตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 368 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน

จําแนกตามรายหมูบาน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยมีคาความตรงดานเน้ือหาระหวาง 

0.67 ถึง 1.00 คาความเที่ยงเทากับ 0.99 วิเคราะหคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาไคสแควร และคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธเครเมอรวี 

ผลการวิจัย พบวา 

1. การมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบล ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ประกอบดวยการมีสวนรวม

ในผลประโยชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการประเมินผล และการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  

2. ปจจัยดานบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ สวนปจจัยดานขอมูล

ขาวสาร ไดแก การรับฟงขอมูลขาวสาร และความรูความเขาใจเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล และปจจัยดานชุมชน ไดแก 

การไดรับผลตอบแทน การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล ประสบการณในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล และ

ความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลอยางมีนัยสําคัญทาง

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 

 

ความเปล่ียนแปลงกระแสโลกาภิวัตนผลทําใหโครงสรางประชากรไทยเปล่ียนแปลงไปจากรวดเร็ว โดยเฉพาะสตรี 

สัดสวนประชากรสตรีมีมากกวาบุรุษในปจจุบัน และมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ถึงแมสตรีจะมีจํานวนมากกวาบุรุษ แต

ไมไดหมายความวาจะไดรับโอกาสทางสังคมเทาเทียมกับบุรุษแตอยางใด ในทางตรงกันขามสตรีไทยยังคงมีปญหาความไมเสมอ

ภาคระหวางหญิงและชาย อันเปนผลมาจากความเชื่อของสังคมไทย สตรีมีความสามารถนอยกวาบุรุษ จะตองเปนผูตามเสมอ 

สงผลใหสตรีไทยขาดการสนับสนุนการมีสวนรวมทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ขาดโอกาสและการยอมรับ ถูกเลือกปฏิบัติ 

และตกเปนเหยื่อความรุนแรง (สิริพัฒน  ลาภจิตร, 2550: 2) สงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ

การศึกษา อันนําไปสูเงื่อนไขความจําเปนตอการพัฒนาบทบาทสตรีไทยมากขึ้น ไมวาจะเปนตําแหนงหนาที่ทั้งในภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน แมวาสตรจีะมีบทบาทมากขึ้นแตยังมีสัดสวนการมีสวนรวมนอย รัฐบาลจึงไดใหความสําคัญในสงเสริมและพัฒนา

สตรีอยางตอเน่ือง จากแผนพัฒนาสตรีระยะยาว ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และยุทธศาสตรที่ 4 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต ิ(สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2555: ออนไลน) ยอมรับบทบาทสตรีในบริบทตาง ๆ อยาง

เทาเทียมกัน เพื่อใหมีความม่ันใจและศักยภาพในการมีสวนรวมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจ ประกอบกับแนว

ทางการพัฒนาการสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญคือ การสรางความพรอมในการมีสวนรวมทางการเมือง

และการบริหารแกสตรีดวยวิธีการทีเ่หมาะสม โดยเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ

สงเสริมกระบวนการเรียนรูอุดมการณดานจิตอาสาและจิตสาธารณะแกสตรี การใหโอกาสสตรีที่มีความสามารถไดรับตําแหนง

ทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในระดับตาง ๆ การแสวงหาแนวรวมจากทุกภาคสวนในการสนับสนุนสตรีที่มี

ศักยภาพ รวมทั้งมีการแกไขกฎและระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพของสตรี ประเด็นการพัฒนาการมีสวนรวม

ของสตรีจึงกลายเปนเปาหมายที่สําคัญในการพัฒนาประเทศหลายมิต ิการพัฒนาตําบลเปนมิติหน่ึงที่จะนํามาซ่ึงความม่ันคงและ

ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของประเทศ จุดเริ่มตนจากบุคคลในครอบครัว ผูซ่ึงมีบทบาทสําคัญคือ สตรี ซ่ึงควรไดรับโอกาสใน

การพัฒนาตนเองมากขึ้น โดยสงเสริมใหมีบทบาทในการพัฒนาตําบล ทั้งทรัพยากรและพื้นที่อยางมีเปาหมาย เพื่อใหผลการ

ปฏิบัติงานรวมกันในตําบลไดรับการพัฒนาครอบคลุมทุกดาน ดวยเหตุน้ี องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จึงมีอํานาจหนาที่

สําคัญในการพัฒนาสตรีในตําบล เน่ืองจากเปนกลุมที่ใกลชิดชุมชนและมีจํานวนมาก หากสงเสริมใหสตรีไดเรียนรูการแกไข

ปญหาในทองถิ่น ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จะทําใหการมีสวนรวมของภาคประชาชนเปน

รูปธรรมอยางแทจริง (จรรยา  รักษาศร,ี 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) ทั้งน้ี เน่ืองมาจากสังคมไทย

ยังไมเปดโอกาสใหสตรีเขามามีสวนรวมเทาที่ควร ทั้งที่เปนกลุมพลังแฝงขนาดใหญ ประกอบกับโอกาส เวลา และการประกอบ

อาชีพของสตรไีทยปจจุบัน รวมทั้งสตรีสวนใหญมองวาบทบาททางการเมืองเปนเรื่องของบุรุษ จึงไมไดใหความสําคัญตอการ

ดําเนินกิจกรรมการเมือง ปญหาเหลาน้ีมีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาตําบลไมมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี เงื่อนไขความสําเร็จของการ

พัฒนา ขึ้นอยูกับการสวนรวมของประชาชนเปนหลัก จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาระดับการมีสวนรวมของสตรีใน



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 989 

การพัฒนาตําบล และความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานขอมูลขาวสาร ปจจัยดานชุมชน กับการมีสวนรวมของ

สตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ทั้งน้ี เพื่อจะไดหาแนวทางในการพัฒนาสตรีใหมีสวนรวมมาก

ขึ้นในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  

  

1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร ี

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานขอมูลขาวสาร ปจจัยดานชุมชนกับการมีสวนรวมของ

สตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร ี

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

แนวคิดการมีสวนรวมของสตรีในประเทศไทยตามแผนพัฒนาสตรี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต,ิ 2555: ออนไลน) คือ การเพิ่มโอกาสในการเขารวมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจในระดับตาง ๆ 

(สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2555) เปนกระบวนการเขามามีสวนในการคิด การตัดสินใจ การวางแผน

ดําเนินการพัฒนาตําบลของตนเอง หลักการที่แทจริงคือ ความรูสึกเปนเจาของรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมประเมินตรวจสอบ และ

รวมรับผิดชอบถึงผลประโยชนและโทษที่เกิดขึ้น การมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล หมายถึง ระดับการเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาของสตรี แบงการมีสวนรวม 4 ขั้นตอน ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมใน

การปฏิบัติงาน การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล จากแนวคิดและเอกสารที่เก่ียวของ สรุป

เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ                                                             ตัวแปรตาม 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม 
 

1. ปจจัยดานบุคคล 

    -  อายุ                  -  ระดับการศึกษา 

    -  สถานภาพสมรส   -  อาชีพ  

    -  รายได     -  ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

2. ปจจัยดานขอมูลขาวสาร 

    -  การรับฟงขอมูลขาวสาร 

    -  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล 

3.  ปจจัยดานชุมชน 

     -  การไดรับผลตอบแทน 

     -  การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของ

องคการบริหารสวนตําบล 

     -  ประสบการณในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล 

     -  ความถ่ีในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล 

การมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบล 

หนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
 

- การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

- การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 

- การมีสวนรวมในผลประโยชน 

- การมีสวนรวมในการประเมินผล 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย  

 

การศึกษาครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือ สตรีในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองออ อําเภอบานโปง 

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 แบบสอบถามซ่ึงพัฒนาคุณภาพโดยใช

คาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) คัดเลือกเฉพาะคาขอคําถามที่มีคาดัชนีความ

สอดคลองเทากับ 0.96 มีคาความตรงดานเน้ือหาระหวาง 0.67 ถึง 1.00 มีคาความเที่ยงของแบบสอบถามเทากับ 0.99 สราง

เปนขอคําถามครอบคลุมวัตถุประสงค แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยที่สงผล

ตอการมีสวนรวม ลักษณะแบบเลือกตอบ วิเคราะหขอมูลโดยคาความถี่ และคารอยละ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามระดับการมี

สวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ ลักษณะแบบประเมิน 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยโดยคาเฉล่ียเลขคณิต และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาไคสแควร  โดยกําหนดไวที่ระดับ .05 และใชสถิติคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเครเมอรวี (กัลยา วานิชย

บัญชา, 2545: 182) และตอนที่ 3 แบบสอบถามะเก่ียวกับขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล ลักษณะปลายเปด 

วิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา 

  

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  รายไดเฉล่ียตอเดือนตั้งแต 5,001 - 7,000 บาท 

จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 37.8 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่อยูในพื้นที่มากกวา 10 ป จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 

67.4  การรับฟงขอมูลขาวสารจากส่ือกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายขาว) จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 35.6 ความรู

ความเขาใจเก่ียวกับ อบต.อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย .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)  

เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางเทากัน โดยเรียงระดับการมีสวนรวมจากมากไปหา

นอยไดดังน้ี 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. ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของสตรี มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

   3.1 อายุของสตรีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

.05 ทั้งน้ี 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 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 991 

   3.2 ระดับการศึกษาของสตรีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ .05 ทั้งน้ีพบวาสตรีไมไดรับการศึกษา มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด สตรีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก สตรีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา ปริญญาตรี มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประถมศึกษา มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง และสตรีมีระดับการศึกษาปริญญาโท มีระดับการมีสวนรวมอยูใน

ระดับนอย 

   3.3 สถานภาพสมรสของสตรีไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ .05 

   3.4 อาชีพของสตรี มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

.05 ทั้งน้ีพบวา สตรีที่มีอาชีพรับจาง อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/การคาขาย มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ใน

ขณะเดียวกันสตรีที่มีอาชีพเกษตรกรรม อาชีพแมบาน มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

   3.5 รายไดของสตรี มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

.05 ทั้งน้ีพบวาสตรีที่มีรายไดไมเกิน 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 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ของสตรีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งน้ีพบวา 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 ทั้งน้ีพบวา สตรีที่มีการรับฟงขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพทองถิ่น รับฟงขอมูลขาวสารจากพนักงาน

เจาหนาที่ของ อบต. มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สตรีที่มีการรับฟงขอมูลขาวสารจากรถ

ประชาสัมพันธเคล่ือนที่ รับฟงขอมูลขาวสารจากปายประชาสัมพันธ  มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก สตรีที่มีการรับฟง

ขอมูลขาวสารจากส่ือกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายขาว) เว็บไซดของ อบต. สมาชิกสภา อบต.  มีระดับการมีสวนรวมอยู

ในระดับปานกลาง ในขณะเดียวกันสตรีที่มีการรับฟงขอมูลขาวสารจากเอกสารเผยแพรของ อบต. (แผนพับ ใบปลิว) มีระดับ

การมีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด 

   3.8 ความรูความเขาใจเก่ียวกับ อบต.ของสตรี ในภาพรวมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนา

ตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งน้ีพบวาสตรีที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ อบต.มาก ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับ อบต.ปานกลาง มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ในขณะเดียวกันสตรีที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ อบต.

นอย มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด  

   3.9 การไดรับผลตอบแทน (เชน ของขวัญ ของที่ระลึก คาเบี้ยประชุมคาเบี้ยเล้ียง) มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม

ของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งน้ีพบวา สตรีที่ไดรับผลตอบแทนบางครั้ง มีระดับการมี

สวนรวมอยูในระดับมากที่สุด ในขณะเดียวกันสตรีที่ไมเคยไดรับผลตอบแทน ไดรับผลตอบแทนทุกครั้ง มีระดับการมีสวนรวม

อยูในระดับมาก 

   3.10 การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล มีความสัมพันธของสตรีกับการมีสวนรวมของสตรีในการ

พัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งน้ีพบวา สตรีมีโอกาสในการมีสวนรวมนอย มีสวนรวมนอยที่สุด มีระดับ

การมีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมาคือ สตรีมีโอกาสในการมีสวนรวมมากที่สุด มีสวนรวมปานกลาง มีระดับการมีสวนรวม

อยูในระดับปานกลาง ในขณะเดียวกันสตรีมีโอกาสในการมีสวนรวมมาก มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับนอย 
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   3.11 ประสบการณในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของสตรี มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการ

พัฒนาตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งน้ีพบวา สตรีที่มีประสบการณในการมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางของ 

อบต. มีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับ มากที่สุด สตรีที่มีประสบการณใน

การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ในขณะเดียวกันสตรีที่มีประสบการณในการ

มีสวนรวมในการจัดทําขอบัญญัติตําบล  มีสวนรวมในการประชุมสภา อบต. มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

   3.12 ความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของสตรี มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนา

ตําบลหนองออ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งน้ี พบวา สตรีที่มีความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลมากกวา 10 ครั้ง 

มีระดับการมี สวนรวมอยูในระดับมากที่สุด สตรีที่มีความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล 3 - 5 ครั้ง มีความถี่ในการมี

สวนรวมในการพัฒนาตําบล 6 - 10 ครั้ง มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ในขณะเดียวกันสตรีที่มีความถี่ในการมีสวนรวม

ในการพัฒนาตําบล 1 - 2 ครั้ง มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

 

6. สรุปและอภิปรายผล 

 

สรุปผลการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลหนองออ ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับปาน

กลางเทากัน ไดแก การมีสวนรวมในผลประโยชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการประเมินผล และการมี

สวนรวมในการปฏิบัติงาน  สวนปจจัยดานบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ 

ปจจัยดานขอมูลขาวสาร ไดแก การรับฟงขอมูลขาวสาร และความรูความเขาใจเก่ียวกับ อบต. และปจจัยดานชุมชน ไดแก การ

ไดรับผลตอบแทน การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล ประสบการณในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล และ

ความถี่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบลอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 จากผลการศึกษาดังกลาวสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ จากผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูใน

ระดับปานกลาง สอดคลองกับสิริพัฒน  ลาภจิตร (2550: บทคัดยอ) พบวา ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานชุมชน และปจจัยดาน

องคการ (อบต.) มีความสัมพันธและมีผลตอการตัดสินใจมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุน การบริหารงาน อบต. ซ่ึงหาก

ระดับการมีสวนรวมกิจกรรมใดสูงก็จะพบวาระดับการมีสวนรวมของกิจกรรมอ่ืนสูงตามกันดวย การมีสวนรวมสวนใหญเปน

เพียงการรับรูขอมูลขาวสาร ในขณะที่การมีสวนรวมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และการตรวจสอบการดําเนินงานของ อบต.อยู

ในระดับคอนขางต่ํา ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสตรีในตําบลหนองออมีบทบาทในการพัฒนาในดานตาง ๆ ไดแก เรื่องของการจัดทํา

แผนพัฒนา อบต. การจัดทําขอบัญญัติ อบต. การจัดทํางบประมาณรายจาย อบต. การประชุมสภา อบต. การจัดซ้ือจัดจาง จึง

ทําใหเกิดความสําเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ และมีความรูสึกถึงความเปนเจาของการตัดสินใจน้ัน ซ่ึงจะไดรับความ

รวมมือจากสตรีในตําบลหนองออพอสมควร  จึงอาจทําใหสตรีในตําบลมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง 

2. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน จากผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาตําบล

หนองออ อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับขวัญชัย นํ้าสมบูรณ (2553: บทคัดยอ) พบวา ดานรวมวางแผนและเสนอแนว

ทางการพัฒนา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  มีสวนรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสตรีมีภารกิจหนาที่สวนตัว หรือกิจวัตรประจําวันที่ตองปฏิบัติงานคอนขางมาก จึงทําใหไม

สามารถเขามามีสวนรวมในการพัฒนาตําบลและรวมกิจกรรมตาง ๆ ของ อบต.ได จึงอาจทําใหสตรีในตําบลมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงานกับ อบต.อยูในระดับปานกลาง 

3. ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน จากผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมของสตรีเก่ียวกับการพัฒนาตําบล

หนองออ อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับสิริพัฒน ลาภจิตร (2550: 23) กลาววาลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนามีลักษณะแตกตางกันไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนที่ปรากฏ เชน 
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การรวมคิด รวมศึกษา วางแผน ดําเนินการตัดสินใจ ควบคุม ติดตาม ประเมินผลรวมลงทุนและรวมรับผลประโยชน ซ่ึงสามารถ

ดําเนินการโดยผานชองทางทั้งทางตรงและทางออม โดยทางตรง ไดแก การเปนสมาชิก กรรมการ ประธานหรือผูนํา ผูเขารวม

ประชุมผูออกเงิน เปนตน สวนทางออม ไดแก การเลือกตั้งผูแทน โดยสามารถแบงระดับการมีสวนรวมออกเปน 3 ประเภท คือ 

1) การมีสวนรวมในระดับแนวนอน 2) การมีสวนรวมในระดับแนวตั้ง 3) การมีสวนรวมในการบริหาร เปนการมีสวนรวมที่เปน

ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบทบาทสตรีที่ผานมาไมคอยไดเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ  ของ อบต.มากนัก 

จึงอาจทําใหสตรีในตําบลมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจาก อบต.อยูในระดับปานกลาง 

4. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล จากผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมของสตรีเก่ียวกับการพัฒนา

ตําบลหนองออ อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับดํารงค  วัฒนา (2541: 128) หัวใจของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และความสัมพันธระหวางรัฐบาลและ อปท. คือ การกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม และ

ประเมินผลการปกครองตนเองตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดวางหลักใหรัฐบาลมอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองแก 

อปท.โดยมีการกํากับตรวจสอบเทาที่จําเปนน้ัน อยางไรก็ด ีอปท. สามารถวางระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของตนไดอยางไดผลแลว ก็จะสงเสริมใหการกํากับ ตรวจสอบของรัฐบาลเปนไปตามความราบรื่น โดยที ่อปท. จะมีอิสระในการ

บริหารจัดการตามภารกิจของ ตน อีกทั้งจะทําใหกระบวนการตรวจสอบของภาคประชาชนมีโอกาสที่จะเขามามีบทบาทและมี

สวนรวมในกระบวนการปกครองตนเองระดับทองถิ่นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง และสอดคลองกับ

อุทัย  ดุลยเกษม (2544: 77) ไดใหความเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมวา การพฒันาตามหลักการมีสวนรวมของประชาชนหรือการ

พัฒนาชนบทโดยชาวชนบท ก็คือ กระบวนการพัฒนาชนบทที่ประชาชนชาวชนบท สามารถรวมกลุมกันเปนองคกรของตนเอง 

มีจุดประสงคที่จะแกปญหาของชนบท ตั้งแตขั้นการศึกษาปญหา การกําหนดโครงการ การลงมือปฏิบัติ การประเมินผล และ

การสรุปบทเรียนดวยตนเองของเขาเอง ทั้งน้ี อาจเน่ืองมากจากสตรีมีภารกิจหนาที่สวนตัวหรือกิจวัตรประจําวันที่ตอง

ปฏิบัติงานคอนขางมาก และสตรีอาจมองวาการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลเปนหนาที่หรือภารกิจของผูชายมากกวา จึงอาจ

ทําใหสตรีในตําบลมีสวนรวมในการประเมินผลอยูในระดับปานกลาง 

5. อายุ จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีอายุตั้งแต 50 – 59 ป จะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับ

มากที่สุด สอดคลองกับสิริพัฒน  ลาภจิตร (2550: 40) พบวา อายุมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน 

สอดคลองกับแนวคิดของ Alvin Bertrand พบวา ปจจัยทางวัฒนธรรมของประชาชนที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม ไดแก 

ลักษณะของบุคคล คือ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม อาชีพ การศึกษา ถิ่นที่อยูอาศัย ระยะเวลาในทองถิ่น คานิยม และ

ทัศนคติ ในประเด็นเดียวกัน Cohen และ Uphoff (1980 อางถึงใน สิริพัฒน  ลาภจิตร, 2550: 40) ไดกลาวถึงภาวะแวดลอม

ที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน คือ ปจจัยกายภาพและชีวภาพ ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง ปจจัยทางสังคม 

ปจจัยทางวัฒนธรรม และปจจัยดานประวัติศาสตร ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสตรีที่มีอายุมากสวนใหญบรรลุนิติภาวะ มีวัยวุฒิ และ

วุฒิภาวะในดานตาง ๆ ที่สามารถตัดสินใจเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง และมีความพรอมเพื่อการมีสวนรวมในทุกดาน 

ทั้งดานกายภาพ สติปญญา และการรับรูที่จะนําไปสูการตัดสินใจในการมีสวนรวมในการบริหารทองถิ่น เพื่อรวมในการรับ

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 และวัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสัมพันธเก้ือหนุนกับบทบาทสตรีในการมีสวนรวม

ทางการเมืองทองถิ่น ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสตรีที่ไมไดรับการศึกษาสวนใหญทํางานในพื้นที่หรือวางงาน ทําใหมีโอกาสใกลชิด

และเขามามีสวนรวมกับการพัฒนาตําบลมากกวา และมีเวลาวางในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของ อบต. จึงอาจทําใหสตรีที่

ไมไดรับการศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาตําบล อยูในระดับมากที่สุด 
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7. อาชีพ จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีอาชีพรับจางจะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมาก 

สอดคลองกับขวัญชัย  นํ้าสมบูรณ (2553: บทคัดยอ) พบวา ประชาชนในเขตตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

สวนใหญประกอบอาชีพ เชน คาขาย ธุรกิจสวนตัว แมบาน เปนตน ระดับการมีสวนรวมของประชาชนตําบลพระปฐมเจดีย 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา ในภาพรวมการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสตรีที่มีอาชีพรับจาง 

มีความเปนอิสระ มีความคลองตัว ทํางานเปนเวลาแนนอน ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหสตรีที่มีอาชีพรับจางมีความสนใจที่จะเขามามี

สวนรวมตอการบริหารงานของ อบต. จึงอาจทําใหสตรีที่มีอาชีพรับจางมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล อยูในระดับมาก 

8. รายได จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท จะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล

หนองออ อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับเพียงใจ  สิงหคํา (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่น

ของสตรีในเขตเทศบาลตําบลคําไฮ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พบวา การเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมือง

ทองถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลตําบลคําไฮ สตรีที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันจะมีสวนรวมทางการเมืองตางกัน ทั้งน้ี อาจ

เน่ืองมาจากสตรีที่มีรายไดนอยตองการความชวยเหลือจาก อบต.เพื่อใหตนเองและครอบครัวมีรายไดเพิ่มขึ้น จากการสงเสริม

อาชีพของ อบต. จึงอาจทําใหสตรีที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 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 ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสตรีที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ 6 – 7 ป ซ่ึงเปน

ระยะเวลานานพอสมควร ทําใหมีความคุนเคย มีความรักในทองถิ่น ตองการเห็นถึงการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงภายใน

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 เอกสารส่ิงพิมพ 

การเผยแพรขอมูลขาวสารผานส่ือตาง ๆ ไดแก การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ และการ

ใหขอมูลผานเว็บไซต เปนตน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมากจากสตรีที่ไดรับขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพทองถิ่น จะไดรับความรู ความ

ใจเก่ียวกับการพัฒนาตําบลของ อบต.มาก จึงทําใหเกิดความสนใจเก่ียวกับการพัฒนาตําบล จึงอาจทําใหสตรีที่มีการรับฟง

ขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด 

11. ความรูความเขาใจเก่ียวกับ อบต. จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ อบต.ระดับมาก จะ

มีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของเรวีญา  จําปากุล (2550: บทคัดยอ) ได

ศึกษาเรื่อง สตรีกับการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง พบวา ความรูความเขาใจในเปาหมายและ

วัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสัมพันธเก้ือหนุนกับบทบาทสตรีในการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่น ทั้งน้ี 

อาจเน่ืองมาจากความรูความเขาใจที่สตรีไดรับจาก อบต.อาจเปนความรูความเขาใจในเชิงลบ ทําใหเกิดทัศนคติที่ไมดีกับ อบต. 

จึงอาจทําใหสตรีที่มีความรูความเขาใจระดับมากมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับปานกลาง 

12. การไดรับผลตอบแทน จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่ไดรับผลตอบแทนบางครั้ง (เชน ของขวัญ ของที่ระลึก คา

เบี้ยประชุม คาเบี้ยเล้ียง) จะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับอนุภาพ  ถิรลาภ (2528 

อางถึงในสิริพัฒน  ลาภจิตร, 2550: 38) เห็นวาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก ความเกรงใจผูที่มีสถานภาพ

ที่สูงกวา ความตองการเปนกลุมเปนพวก ความเชื่อในตัวผูนํา ความใกลชิดกับเจาหนาที่ของรัฐ การคํานึงถงึผลประโยชนตอบแทน 
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 995 

การยอมรับแบบอยาง ความไมพอใจตอสภาพแวดลอม การยอมรับในอํานาจรัฐ และฐานะทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ี เน่ืองมาจากการ

ใหผลตอบแทนบางครั้งอาจเปนแรงจูงใจใหสตรีที่เคยไดรับผลตอบแทนเขามามีสวนรวมกับ อบต.มากขึ้น มีความสนใจและให

ความสําคัญกับการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของ อบต.มากขึ้น จึงอาจทําใหสตรีที่ไดรับผลตอบแทนบางครั้งมีสวนรวมในการ

พัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด 

13. การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของ อบต. จากผลการศึกษาพบวา การเปดโอกาสใหมีสวนรวมใน

การพัฒนาตําบลของสตรีจะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมาก สอดคลองกับจรรยา  รักษาศรี (2555: 

บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นในเขต อบต.เตย อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น โดยรวมอยูในระดับนอย ทั้งในดานระบบสาธารณูปโภค 

ดานศึกษา ดานศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการและประเพณีทองถิ่น ดานสังคมสงเคราะห ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการที่ อบต.เปด

โอกาสใหสตรีเขามามีสวนรวมในการพัฒนาตําบลนอยน้ัน จึงทําใหสตรีตองการรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับ อบต. ตองการ

ติดตามการปฏิบัติงานของ อบต. เพื่อใหทราบถึงขอมูลการบริหารงานในดานตาง ๆ จึงอาจทําใหการเปดโอกาสใหมีสวนรวมใน

กาพัฒนาตําบลของ อบต. มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมาก 

14. ประสบการณในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล จากผลการศึกษาพบวา สตรีที่มีประสบการณในการมีสวนรวม

ในการจัดซ้ือจัดจางของ อบต. จะมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับวีญา  จําปากุล 

(2550: บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง สตรีกับการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง พบวา ประสบการณมี

ความสัมพันธเก้ือหนุนกันกับบทบาทสตรีในการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่น แตองคการปกครองสวนทองถิ่นควรมีการ

ประชาสัมพันธถึงบทบาทหนาที่การบริหารจัดการ และกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสตรี

ที่มีประสบการณในการมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางของ อบต.น้ัน ไดมีโอกาสรับทราบถึงการดําเนินงานของ อบต.ที่ชัดเจน

เปนรูปธรรม ซ่ึงการจัดซ้ือจัดจางจะเปนการพัฒนาตําบลในดานสาธารณูปโภค ทําใหประชาชนในตําบลมีชีวิตความเปนอยูที่ดี

ขึ้น จึงอาจทําใหสตรีที่มีประสบการณในการมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางของ อบต.มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ

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 ระดับการมีสวนรวมของกิจกรรมอ่ืนสูงตามกันดวย ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสตรีที่มีความถี่

หรือประสบการณในการมีสวนรวมในการพฒันาตําบลมากน้ัน ยอมมีความรูความเขาใจในการทํางานเขาในสภาพแวดลอมและ

สังคมภายในตําบลเปนอยางดี รวมทั้งมีความรักในทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู ตลอดจนมีความปฏิสัมพันธกับคนในตําบล จึงมีโอกาส

ในการเขามามีสวนรวมในกิจกรรม หรือเปนผูชักจูงผูอ่ืนใหเขามามีสวนรวมมากขึ้น จึงอาจทําใหสตรีที่มีความถี่ในการมีสวนรวม

มากกวา 10 ครั้ง มีสวนรวมในการพัฒนาตําบลหนองออ อยูในระดับมากที่สุด 

 

7. ขอเสนอแนะ  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี คือ อบต.ควรเปดโอกาสใหสตรีทุกกลุมเขามามีสวนรวมมากขึ้น โดยเฉพาะสตรีในกลุม

ผูสูงอายุใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาตําบลมากขึ้น เน่ืองจากมีเวลา ความรูและประสบการณ โดยเพิ่มสัดสวนสตรีใน

ตําแหนงคณะกรรมการพัฒนาในดานตาง ๆ ในดานการดําเนินงานและการติดตามประเมินผลทั้งในระดับหมูบานและตําบลให

มากขึ้น และใหความสําคัญและกระตุนใหแสดงบทบาทตามหนาที่ที่ไดรับอยางแทจริง ควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
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ฝกอบรม ศึกษาดูงาน เพิ่มโอกาสการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของสตรีอยางเทาเทียมกันโดยเสริมสรางศักยภาพสตรีใหมี

ความพรอมความรู ความเขาใจ ปลูกจิตสํานึก อุดมการณ คานิยม จริยธรรม วัฒนธรรม ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ควร

สนับสนุนการจัดตั้งองคกรหรือกลุมสตรีตาง ๆ เพื่อผลักดันใหสตรีมีบทบาทเก่ียวกับกิจกรรมของตําบล โดยใหเริ่มมีบทบาท

ตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนกระทั่งส้ินสุดการดําเนินการขั้นตอนสุดทาย สําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ควรศึกษาเรื่องการมีสวน

รวมในหลายมิตทิั้งดานรูปแบบ เทคนิค และกระบวนการ ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จหรือเปนอุปสรรคของการมีสวนรวมของ

สตรีตอการพัฒนาทองถิ่น และแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบองคกรตาง ๆ ไดแก 

กลุมอาสาสมัคร ฯลฯ ซ่ึงถือเปนกลไกหน่ึงในการทํางานแบบมีสวนรวม 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และ 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 187 คน ไดมาโดยการสุมแบบ

แบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามประเภทบุคลากร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย วิเคราะห

ขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบเอฟ  

ผลการวิจัยพบวา  

1. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยูใน

ระดับดี ประกอบดวยดานคุณภาพของงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน คาใชจายที่ในการดําเนินงาน และ

ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย  

2. บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีอายุ ประเภทบุคลากร อายุการปฏิบัติงาน และหนวยงาน

ที่สังกัดตางกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวนบุคลากรที่มีเพศ สถานภาพ

การสมรส และระดับการศึกษาตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  บุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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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 
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1. บทนํา 

 

 ในปจจุบันน้ีการติดตอส่ือสารและการรับสงขอมูลเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว สงผลใหเกิดการแขงขันอยาง

รุนแรงทั้งในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน ดังน้ันองคกรจึงมีความจําเปนในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ซ่ึง “บุคลากร” นับเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการนําพาองคกรสูความสําเร็จ ดวยเหตุผลน้ีทําใหทุก

องคกรตางพากันแสวงหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาทํางานในองคกรของตน แตบางครั้งกลับตองพบกับปญหา

บุคลากรไมสามารถทํางานใหกับองคกรไดอยางเต็มความคาดหวังขององคกร หรือมีผลการปฏิบัติงานไมดีเทาที่ควร ทั้งน้ีสาเหตุ

อาจเกิดจากการที่องคกรจัดบุคลากรไมเหมาะกับงานที่ทําหรืออาจเปนเพราะตัวบุคลากรเองไมทุมเทความรูความสามารถในการ

ทํางานใหแกองคกรอยางเต็มที่ ซ่ึงอาจเกิดจากการที่องคกรขาดการจูงใจใหบุคลากรทุมเทการทํางานใหกับองคกร องคประกอบ

สําคัญขององคกรตามทฤษฎอีอกเปนสองสวนคือ งานและคน หมายความวา องคกรทุกประเภทตองมีองคประกอบดานงาน 

ไดแก ภารกิจที่จะตองกระทําตามวัตถุประสงคและการจัดระบบงาน เพื่อใหสามารถกระทําตามวัตถุประสงค และสามารถ

กระทําภารกิจไดตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และการที่จะประกอบภารกิจไดตามเปาหมายขององคกรจําเปนตองมี

องคประกอบดานคน คือ มีคนหรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน ทรัพยากรบุคคลจัดเปน

หัวใจหลักอันสําคัญยิง่ที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว โดยทั่วไปองคกรมีความตองการบุคลากรที่มี

ทักษะความรูความสามารถ 3 ประการ คือ ความสามารถในเรื่องความมีมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืน ความสามารถในเชิงปฏิบัติการ 

และความสามารถทางดานความคิดในการแกไขปญหา เพื่อใหองคกรมีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหารองคกรจึง

ตองมีการปรับกลยุทธในการสรางแรงจูงใจแกบุคลากรในองคกรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็ว และ

สามารถตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคกรไปพรอม ๆ กัน และส่ิงที่สําคัญองคกรควรพิจาณาถึงเรื่องปจจัยดาน

ตาง ๆ ที่สามารถจะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (วรัญญา ผลดี และสรบุศย  รุงโรจนสุวรรณ, 2554: 

2–3) 

  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกิดขึ้นเม่ือบุคคลมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานน้ันใหบรรลุผลไดตรงตามเปาหมายของ

องคกร และทันระยะเวลาที่กําหนด  ผลงานที่ไดน้ันจะตองมีคุณภาพและมีความถูกตอง มีวิธีการทํางานหรือมีการนําเอา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งยังนําทรัพยากรที่

มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา สามารถสรางความพึงพอใจใหกับทุกฝายที่เก่ียวของ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงในแตละองคกรทั้งภาครัฐหรือเอกชน สามารถจะพิจารณาไดจาก 4 ดาน ไดแก ดานการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จ ดานกระบวนการปฏิบัติงาน ดานการจัดหาและใชทรัพยากร และดานความพึงพอใจของทุกฝาย การพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเปนส่ิงที่สําคัญของผูบริหารและผูปฏิบัติงานในองคกรตาง ๆ เน่ืองจากประสิทธิภาพการปฏิบัติใน

องคกรถือเปนหัวใจสําคัญของการนําองคกรไปสูความสําเร็จ (สมใจ ลักษณะ, 2549: 215) หากองคกรใดสามารถสรรหาบุคคล

ที่มีความรูความสามารถมาปฏิบัติงาน และคงรักษาบุคคลเหลาน้ันใหสามารถปฏิบัติงานอยูในองคกรไดนานที่สุด การบริหารงาน

ขององคกรน้ันก็จะสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยูที่อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เริ่มเปด

ดําเนินการเรียนการสอนเม่ือป พ.ศ. 2479  เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและสังคมไทย และเปนแหลงความรู

ของปวงชน มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหสมบูรณ มีคุณคาดานการจัดการภูมิปญญา และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมุง

สรางองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่นและปวงชน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556) เปนสถาบันการศึกษาที่ไดรับความ

นาเชื่อถือในกลุมภูมิภาคตะวันตก และกลุมภาคกลาง  เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เกิดความคลอง

ตัวและ สอดคลองเหมาะสมกับภาวการณในปจจุบัน จึงไดมีการขยายคณะและกระจายความรับผิดชอบในสวนงานตาง ๆ มี

การปรับระบบการบริหารงาน และโครงสรางขององคกรเพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และกําหนดให

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตัวชี้วัดผลงานหรือความสําเร็จของงานสงผลให
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บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนมาตรฐานของงาน ความถูกตอง รวดเร็ว การบริการเปนเลิศ 

ปริมาณงานและความรับผิดชอบ หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวาจําเปนตองมีประสิทธิภาพการทํางานที่พัฒนาเพิ่มมากขึ ้น 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555) 

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญแลวตระหนักถึงประสิทธิภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ซ่ึงเปนแรงขับเคล่ือนที่สําคัญใหกับมหาวิทยาลัยที่ควรเสริมสราง สงเสริม และสนับสนุนในดานการปฏิบัติงานอัน

สงผลตอความสําเร็จของงาน จึงสนใจศึกษาระดับและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ

สามารถนําผลการศึกษาที่ไดรับไปใชในการกําหนดแผนและนโยบายการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนหาแนว

ทางแกไขปรับปรุงการบริหารงานในมหาวิทยาลัยตอไป 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  

 

 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 

 

 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุในการปฏิบัติงาน และหนวยงานสังกัด แตกตางกัน ใหความสําคัญตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน แตกตางกัน 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 

 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 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)  ดังน้ี 

 1. ประสิทธิภาพสวนบุคคล บุคคลทีป่ระสิทธิภาพในการทํางานคือ ผูที่ตั้งใจทํางานอยางเต็มความสามารถใชกลวิธีหรือ

เทคนิคในการสรางผลงานไดมาก  เปนผลงานที่มีคุณภาพ เปนที่นาพึงพอใจในการทํางาน เปนบุคคลที่พอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพ 

และปริมาณของผลงาน คิดคน ดัดแปลงวิธีการทํางานใหไดผลยิ่งขึ้นเสมอ 

 2.  ประสิทธิภาพขององคกร  หมายถึงการที่องคการสามารถดําเนินงานตาง ๆ ตามภารกิจหนาที่ขององคกรโดยใช

ทรัพยากรปจจัยตาง ๆ รวมถึงกําลังคนอยางคุมคาที่ สุดมีการสูญเสียนอยที่สุด มีลักษณะของการดําเนินงานไปสูผลตาม

วัตถุประสงคไดอยางดีโดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และกําลังคน  องคกรระบบการบริหารจัดการที่เอ้ือตอผลการผลิตและการ

บริการไดตามเปาหมาย องคกรมีความสามารถใชยุทธศาสตร กลยุทธ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีอยางฉลาด ทําใหเกิดวิธีการ

ทํางานที่เหมาะสม มีความราบรื่นในการดําเนินงาน มีอุปสรรคและความขัดแยงนอยที่สุด บุคลากรมีขวัญและกําลังใจที่ดี มี

ความสุขความพอในการทํางาน 

 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบดวยส่ิงสําคัญ 5 ประการ ไดแก คุณภาพของงานคือ การดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพใหเปนไปตามขอกําหนดที่ตองการ โดยใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ปริมาณงานคือ จํานวนงานที่ปฏิบัติที่

เกิดขึ้นจะตองเปนไปตามความคาดหวังขององคกรซ่ึงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอปริมาณงานที่ปฏิบัติ เวลาคือ ระยะเวลาที่ใชใน



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1001 

การดําเนินงานจะตองอยู ในลักษณะที่ถูกตองตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย โดยใชเวลานอยที่สุดแตให เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการคือ กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และคาใชจายคือ งบประมาณตาง ๆ 

ในการดําเนินงานจะตองเหมาะสมกับงาน (Petersen & Plowman, 1953: 433) 

 ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาระดับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบระดับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ไดแก ปติ วัลยะเพ็ชร (2549) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มี

ผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โดยวัดระดับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 8 ดาน ไดแก สภาพการปฏิบัติงาน ความพอเพียงของรายได ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

โอกาสความกาวหนา ความยุติธรรมในหนวยงาน สวัสดิการ ความม่ันคง  และความพึงพอใจในงาน และเปรียบเทียบระดับปจจัยที่

มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผลการศกึษาพบวา ขาราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือที่มียศทางการทหารและตําแหนง

หนาที่ที่ตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ  0.05  วรัญญา ผลดี 

และสรบุศย รุงโรจนสุวรรณ (2554: 124-126) ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการและ

พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงาน เปนปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มากกวาทุกดาน โดยที่พนักงานสายวิชาการมีปจจัยดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก

ที่สุด (คาเฉล่ียเทากับ 3.34) และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไปมีปจจัยดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.16) 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เก่ียวของ สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงประกอบดวยตัวแปร

ตนคือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา  ประเภทบุคลากร  อายุในการปฏิบัติงาน  

หนวยงานที่สังกัด  และตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ไดแก ดานคุณภาพของงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน คาใชจายที่ในการดําเนินงาน และปริมาณงานที่ไดรับ

มอบหมาย ดังภาพที ่1 

 

ตัวแปรอิสระ (independent variable)         ตัวแปรตาม (dependent variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

1.  ดานคุณภาพของงาน  

2.  ดานปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย 

3.  ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

4.  ดานวิธีการปฏิบัติงาน 

5.  ดานคาใชจายที่ในการดําเนินงาน 

ปจจัยสวนบุคคล 

 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพการสมรส 

4. ระดับการศึกษา 

5. ประเภทบุคลากร 

6. อายุในการปฏิบัติงาน 

7. หนวยงานที่สังกัด 
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จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ ดังน้ี 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถ

ปฏิบัติงานได โดยมีผลตรงตามวัตถุประสงคของงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา โดยมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณภาพของ

งาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน คาใชจายที่ในการดําเนินงาน และปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย   

 ดานคุณภาพของงาน หมายถึง ความสําเร็จของงานที่ปฏิบัติ ความถูกตองของงานที่ไดรับมอบหมาย มีความละเอียด

รอบคอบ เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด และความถูกตองของงานที่ไดรับมอบหมาย เม่ือไดรับมอบหมายจนบรรลุ

เปาหมาย 

 ดานปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย หมายถึง จํานวนเน้ืองานที่ปฏิบัติ ซ่ึงปริมาณงานมากหรือนอย ขึ้นอยูกับตําแหนง

ที่ปฏิบัติ โดยสอดคลองกับเปาหมายแตละตําแหนงงานที่ปฏิบัติใหบรรลุความสําเร็จเม่ือเปรียบเทียบกับงานที่ไดรับมอบหมาย 

งานที่ไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับตําแหนงที่ปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติเปนไปตามเปาหมายขององคกรที่กําหนด 

 ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาปฏิบัติงานอยางมีระบบ โดยใชเวลานอยที่สุดแตใหเกิด

ประสิทธิภาพคุมคามากสุด เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับงาน สามารถปฏิบัติงานไดเสร็จทันเวลาที่กําหนด 

 ดานวิธีการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทํางานที่กําหนดเพื่อใหปฏิบัติจนบรรลุเปาหมาย

ตามที่กําหนด มีความถูกตองเรียบรอย มีความสมบูรณ มีความละเอียดรอบคอบเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด และมี

ความถูกตองของงานที่ไดรับมอบหมาย 

 ดานคาใชจายทีใ่นการดําเนินงาน หมายถึง งบประมาณหรือคาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานในงานน้ัน ๆ 

และการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู รวมถึงการใชวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานไดอยางประหยัด คุมคา ทําใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกองคกร 

 บุคลากร  หมายถึง ผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนหนาที่ในลักษณะประจําของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติ  เพื่อสนับสนุนงาน

วิชาการของมหาวิทยาลัย 

 บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจาง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และปฏิบัติหนาผูสนับสนุนงานวิชาการ แบงออกเปน 2 กลุม ประกอบดวยกลุมสํานักงาน 

เปนกลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานหนาที่ และดํารงตําแหนง ๆ ในสํานักงาน ไดแก เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่พัสดุ เจาหนา

ปฏิบัติการคอมพิวเตอรเจาหนาที่การเงินและบัญชี และกลุมบริการ กลุมบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ใหบริการทั่วไปนอกสํานักงาน 

ไดแก งานรักษาความปลอดภัย งานอาคารและสถานที่ ฝายยานพาหนะ  

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย  

 

การศึกษาครั้งน้ีเปนรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนที่

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 362 คน (งานบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอมูล ณ วันที่  

31  กรกฎาคม  2559) ประกอบดวยขาราชการพลเรือน  ลูกจางประจํา บุคลากรราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัย  ลูกจาง

มหาวิทยาลัย  ลูกจางชั่วคราวรายเดือน โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางจากการใชสูตรของ Krejcie & Morgan (1970: 608-

610, อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2544: 143) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน  187 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย  

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชเปนแบบสอบถาม ซ่ึงสรางขึ้นเองโดยบูรณาการแนวคิดและทฤษฎี  

ตลอดจนผลงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อใหไดแบบสอบถามครบถวน สมบูรณ  ตรงตามวัตถุประสงคและคําถามที่ใชในการศึกษา 

ซ่ึงผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (content validity) คาความเชื่อม่ัน (reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

เทากับ 0.7443  โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ไดแก 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1003 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ประเภทบุคลากร อายุในการปฏิบัติงาน หนวยงานที่สังกัด  มีลักษณะแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห

ผลโดยใชคาความถี ่และรอยละ  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้ง 5 ดาน คือ ดานคุณภาพของงาน ระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน คาใชจายที่ในการดําเนินงาน และปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย  มีลักษณะแบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณ 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert Scale วิเคราะหผลโดยใชคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

คาที และคาเอฟ  

 ตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีลักษณะแบบสอบถามแบบปลายเปด เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

  

6. ผลการวิจัย  

 

1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุสวนใหญอยูระหวาง 35-45 ป 

มีสถานภาพโสด จบการศึกษาสวนใหญในระดับปริญญาตรี เปนบุคลากรประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัย และมีอายุในการ

ปฏิบัติงานระหวาง 6 – 9 ป และสังกัดหนวยงานสํานักงานอธิการบดี  

2. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยได ดังน้ี  ดานคุณภาพของ

งาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน คาใชจายที่ในการดําเนินงาน และปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย ขอที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ สามารถปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ กฎ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยดวยความเครงครัด รองลงมาคือ มีการวางแผนการทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเสร็จทันเวลาที่

กําหนด สามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางครบถวน ถูกตอง  สามารถปฏิบัติงานไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด มี

กระบวนการและเทคนิควิธีการใหมๆ เพื่อการปรับปรุงงานอยางสมํ่าเสมอ การใชวัสดุอุปกรณที่มีอยูในการปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตองประหยัด และคุมคาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจัดทําขอมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และ

เรียบรอย  สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด   สามารถ

ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จไดมากกวางานที่ทานไดรับมอบหมาย  และปริมาณงานที่ทานปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่กําหนด  ตามลําดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

จากการทดสอบสมมุติฐานที่วา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุในการปฏิบัติงาน และหนวยงานสังกัด แตกตางกัน ใหความสําคัญ

ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน พบวา 

   3.1 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามเพศ พบวา โดย

ภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกตางกัน จะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

   3.2 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามอายุ 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 
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   3.5 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามอายุในการ

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. ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยเรียงตามลําดับความถี่จากมากไปหานอยได ดังน้ี ควรมีการพิจารณาคาตอบแทนกรณีการ

ปฏิบัติงานชวงวันหยุด กิจกรรมพิเศษ นอกเหนือภาระงานที่รับผิดชอบ หนวยงานควรมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการ

ปฏิบัติงาน ควรมีการจัดกิจกรรมอบรม เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะอยางนอยภาคเรียนละครั้ง การปรับเล่ือนขั้นตําแหนง

ควรพิจารณาจากผลงาน ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานควรมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ ควรมีการ

แจงลวงหนากรณีขอใชหองหรือใชสถานที่ตางๆ ในการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอน ควรพิจารณาบุคคลในการ

ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นจากประสบการณทํางาน ภาวะผูนํา และการพัฒนาคุณวุฒิดานการศึกษา ตามลําดับ 

 

7. สรุปและอภิปรายผล 

 

จากผลการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

สามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 

 1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มีระดับประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยได ดังน้ี ดาน

คุณภาพของงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน คาใชจายที่ในการดําเนินงาน และปริมาณงานที่ไดรับ

มอบหมาย และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย ขอที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด (4.42) คือ 

สามารถปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ กฎขอบังคับของมหาวิทยาลัยดวยความเครงครัด ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยเปนผูที่ยึดหลักมาตรฐานจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน ทําใหปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ และขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม จากการศึกษายังพบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในขอปริมาณงานที่ไดรับ

มอบหมาย นอยที่สุดคือ มีคาเฉล่ีย 4.23 ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากปริมาณงานที่ทานปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่กําหนดคือ บางตําแหนงไมไดกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ชัดเจน จึงไมสามารถวัดปริมาณงานที่ทําได ไดแก 

ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ ก็ไมไดมีการกําหนดปริมาณงานในแตละวันที่แนชัด หรือยังมิไดกําหนดเวลาในการปฏิบัติงานที่แนชัด 

จึงอาจทําใหการปฏิบัติงานลาชาเสร็จ ไมทันกําหนด ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา บุคลากรสายสนับสนุนควรไดรับการพัฒนาในดาน

ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย ผูบังคับบัญชาควรกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานใหชัดเจน ทั้งน้ี 

เพื่อเปนการควบคุมใหบุคลากรปฏบิัติงานใหทันตอเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 2. การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  มี

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน จากการศึกษาพบประเด็นที่นาสนใจ ดังน้ี 
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    2.1 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีอายุตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตาง

กันบุคลากรที่ มีอายุ ตางกัน มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพตางกัน จากการศึกษาพบวา บุคลากรที่

มีอายุไมเกิน 25 ป และบุคลากรที่มี อายุ 26-35 ป มีความคิดเห็น เก่ียวกับปจจัยทีมี่ตอประสิทธิภาพมากกวาบุคลากรที่มีอายุ 

46 ปขึ้นไป ทั้งน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรที่มีอายุไมเกิน 25 ป และอายุ 26 – 35 ป เปนกลุมคนที่เพิ่งไดรับการบรรจุใหมและ

เปนบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน อาจเปนกลุมทีมี่ความตองการดานความกาวหนาที่การงาน และความม่ันคงในหนาที่การงาน 

จึงใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ มากกวาชวงอายุ 46 ปขึ้นไป ซ่ึงสอดคลองกับสมโภชน จัตุพร (2543: 

บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของบุคลากรการไฟฟานครหลวง ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีอายุ

ตางกัน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

   2.2 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ มีประเภทบุคลากรแตกตางกัน จะมีระดับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05  อาจเปนเพราะงานในแตละประเภทบุคลากร จะมีความยาก

งายตางกัน และหนาที่ความรับผิดชอบในงานแตกตางกัน บุคลากรที่เปนขาราชการ จะมีตําแหนงหนาที่การงานสูงกวา มีความ

คิดเห็นแตกตางกับบุคลากรประเภทลูกจางมหาวิทยาลัย ลูกจางชั่วคราวรายเดือน  ซ่ึงสอดคลองกับปติ วัลยะเพ็ชร (2548: 

บทคัดยอ)  วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  ผลการวิจัย

พบวา ขาราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือที่ มียศทางการทหารและตําแหนงหนาที่ ที่ตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ  0.05   

 

8. ขอเสนอแนะ  

 

1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 

    1.1 ดานคุณภาพของงาน ควรแกไขปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นสามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายได

อยางครบถวน ถูกตอง เพราะผลจากการวิจัยครั้งน้ี  ปรากฏวาบุคลากรมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดังน้ันผูบริหารควร

มอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ และหนาที่ในการปฏิบัติงานโดยตรงใหกับบุคลากร  

    1.2 ดานปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย ควรแกไขปรับปรุงและพัฒนาในประเด็น ปริมาณงานที่บุคลากรปฏิบัติงาน

ตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดังน้ันผูบริหารควรกําหนดวัตถุประสงคและ

เปาหมายอยางชัดเจน 

    1.3 ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ควรแกไขปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผล

สําเร็จไดมากกวางานที่บุคลากรไดรับมอบหมาย  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซ่ึงประเด็นน้ีนาสนใจ ดังน้ัน 

มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจนวาบุคลากรที่ไมเคยมาทํางานสาย ตลอดทั้งปควรมีรางวัลตอบแทน ไดแก ของขวัญ  

     1.4 ดานวิธีการปฏิบัติงาน  ควรแกไขปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นมีกระบวนการและเทคนิควิธีการใหมๆ เพื่อ

การปรับปรุงงานอยางสมํ่าเสมอ  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยที่ผูบริหารควรกระตุนใหบุคลากรเห็นวา ผลงานที่ 

ออกมาจากความคิดริเริ่มสรางสรรค และควรใหรางวัลแกบุคลากรที่มีผลงานมาจากความคิดของบุคลากรเอง 

     1.5 ดานคาใชจายที่ในการดําเนินงาน ควรแกไขปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นสามารถบริหารจัดการงบประมาณ

ที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดังน้ันผูบริหารควรจัดให

มีการอบรมและพัฒนาความรูความสามารถใหกับบุคลากรสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

               2. ขอเสนอแนะในการทําการศึกษาครั้งตอไป  

       2.1 ควรศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับ ในประเด็นการบริหารจัดการมีผลตอประสิทธิภาพในดานผลผลิตโดยตรง

เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
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       2.2 ควรศึกษาในเชิงลึกในประเด็นจะทําอยางไรใหบุคลากรรักและผูกพันกับองคกร เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน

มากยิ่งขึ้น  

       2.3 ควรศึกษาถึงปจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางาน ทํางานอยางไรใหมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยเปนตน 
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The application of the doctrine of Islam to prevent drug problems 
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บทคัดยอ  

 

   บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอหลักคําสอนของศาสนาอิสลามที่เก่ียวกับยาเสพติด  และการประยุกตหลักคําสอน

ของศาสนาอิสลามสูการปองกันปญหายาเสพติด โดยใชวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร   

   จากการศึกษาพบวา ศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติหามยาเสพติดทุกประเภท ไมวาจะเปนการเสพดวยวิธีการใดก็ตาม  

เพราะเปนการทําลายสติปญญาและรางกาย  อีกทั้งยังเปนตนเหตุของสารพัดโรค กอใหเกิดผลรายตาง ๆ กับตัวผูเสพและ

สังคมรอบขาง  สําหรับแนวทางที่เหมาะสมในการแกปญหายาเสพติดที่ประยุกตจากหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม คือ 1) พอ

แม ตองรับผิดชอบในภาระหนาที่ 2) เลือกคบเพื่อนที่ดี 3) สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

 

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 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1009 

1. บทนํา  
 

อิสลามเปนคําภาษาอาหรับ หมายถึง การสวามิภักดิ์อยางที่สุดแดอัลลอฮซุบหานะฮุวาตะอาลา ดวยการปฏิบัติตาม

คําส่ังของพระองค   อิสลาม หมายถึง สันติ โดยนัยวาการยอมสิโรราบตออัลลอฮซุบหานะฮุวาตะอาลา  ทั้งในโลกน้ีและโลก

หนาจะทําใหมนุษยไดพบกับสันติภาพถายอมสิโรราบตออัลลอฮซุบหานะฮุวาตะอาลา ศาสนาสําหรับมนุษยชาติตลอดกาลคือ

ศาสนาอิสลาม  เริ่มจากการกําเนิดของมนุษยจนถึงอนาคต นบีและรอซูลในอดีตตางก็ไดรับมอบหมายใหสอนศาสนาอิสลามแก

มนุษยชาติ รอซูลทานสุดทายคือมุฮัมมัด บุตรของอัลดุลลอฮฺ บุตรของอับดุลมุฏ็อลลิบจากเผากุเรชแหงอารเบียไดรับมอบหมาย

ใหเผยแผสาสนของอัลลอฮในชวงป ค.ศ. 610 - 632 เหมือนเหลานบีหรือรอซูลในอดีต  โดยมีเทวทูตคือญิบรีลหรือกาเบรียว

เปนส่ือระหวางอัลลอฮและมุฮัมมัด โองการแหงพระผูเปนเจาที่ทยอยลงมาในเวลา 23 ป ไดรับการรวบรวมขึ้นเปนเลมมีชื่อวา 

อัล-กุรอาน ซ่ึงเปนธรรมนูญแหงชีวิตมนุษย เพื่อที่จะไดครองตนบนโลกน้ีอยางถูกตองกอนกลับคืนสูอัลลอฮ ผูนับถือศาสนา

อิสลาม เรียกวา "มุสลิม" 

ส่ิงเสพติดในภาษาอาหรับใชคําวา มุคอดดิรฺ อัลลอฮไดสรางมนุษยขึ้นมาดวยสวนประกอบที่สมบูรณ พรอมทั้งรางกาย

และจิตใจ จากสวนประกอบทัง้หมดสวนที่สําคัญที่สุดคือ สติปญญา ที่สามารถทําใหแยกแยะความเปนมนุษยออกจากสัตว สัตว

ไมมีสติปญญา เพราะฉะน้ันสัตวทั้งหลายจึงไมมีความเจริญและความกาวหนาใด ๆ ตางกับมนุษยซ่ึงมีความสามารถพิเศษที่จะ

สรางและประดิษฐส่ิงตาง ๆ ได สามารถดัดแปลงสรรพส่ิงตาง ๆ มาใชอํานวยความสะดวก มนุษยจึงมีชีวิตที่ดีงามทั้งในดาน

สวนตัวและสังคม ก็โดยมีสติเปนส่ิงคอยกํากับควบคุม อัลลอฮไดตรัสวา 

 
یۡ  ۡن َعَمِل ٱلشَّ ُم ِرۡجٞس مِّ َٰ ۡزل نَصاُب َوٱۡألَ َمۡیِسُر َوٱۡألَ َخۡمُر َوٱلۡ ََّما ٱلۡ ن ِ ْ إ ُٓوا َن َءاَمن ِذی َّ َا ٱل یُّھ َ أ ٓ َٰ َٱجۡ ﴿ ی ِن ف َٰ ُكۡم ط َّ ََعل ُ ل ِبُوه تَن

ُِحوَن  ﴾ المائ ل ُفۡ ٩٠دة:  ت  
 

ความวา “โอบรรดาผูศรัทธา แทจริงสุราและการพนันและแทนหินสําหรับเชือดสัตวบูชายัญและการเส่ียงติ้วน้ันเปน

ส่ิงโสมมอันเกิดจากการกระทําของชัยฏอน ดังน้ันพวกเจาจงหางไกลจากมันเสีย เพื่อวาพวกเจาจะไดรับความสําเร็จ” (อัล-มาอิ

ดะฮฺ: 90) 

อะลี อับดุลหะลีม มะหฺมูด (1996:3) ไดกลาววา ระบบการทํางานของสมองสูงสงยิ่งในชีวิตของมนุษย ภารกิจและ

บทบาทน้ีมาจากธรรมชาติของสมองที่อัลลอฮไดทรงสรางและเตรียมไวเพื่อรองรับการแบกรับหนาที่จากพระองค หลังจากน้ัน 

อะลี อับดุลหะลีม มะหฺมูด (1996:3) ไดกลาวสรุปวา ถาสมองไมทํางานหรือไมมีประสิทธิภาพ มนุษยก็ไมสามารถที่จะดํารงชีพ

อยางมีเกียรติและผาสุกได 

มนุษยที่รูคุณคาของสติปญญาเปนคนที่มีคุณภาพ ดังน้ันเขาจึงพัฒนาสติปญญาของเขาอยูเสมอ ผูที่สามารถประสบ

ความสําเร็จในดานตาง ๆ น้ันลวนเปนคนปราดเปรื่อง เขาใชสติปญญาใครครวญ พินิจ และวิเคราะหส่ิงตาง ๆ จนไดรับ

ผลสําเร็จ เราจะเห็นไดชัดกับขอเท็จจริงของสมองซ่ึงปราชญอิสลามไดใหคํานิยามเชิงเทคนิควา สมองคือพลังที่ถูกเตรียมไวเพื่อ

รองรับองคความรูตาง ๆ (Alee Mahmud 1996:24)  จากนัยน้ีอัลกุรอานไดชี้แจงในคําตรัสของอัลลอฮ ความวา อุปมา

ทั้งหลายที่เราไดเปรียบเทียบใหแกมนุษย(เพื่อเปนการชี้แจงที่ใกลกับสติปญญาของเขา) แตไมมีผูใดเขาใจและตระหนักตัวอยาง

ตาง ๆ เหลาน้ัน นอกจากผูมีความรูอยางแทจริง (อัลอันกะบูต:43) 

 จากจุดน้ีประจักษไดวา การที่ศาสนาอิสลามมีคําสอนหามส่ิงเสพติดและหามทุกส่ิงที่ทําใหมึนเมาและออนแอ เพราะ

เปนเหตุใหสมองออนแอและไรสมรรถภาพซ่ึงนับวาเปนภูมิคุมกันภายใน 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาถึงหลักคําสอนของศาสนาอิสลามที่เก่ียวกับยาเสพติด 

2.2 เพื่อหาแนวทางการปองกันปญหายาเสพติด 

2.3 เพื่อนําคําสอนของศาสนาอิสลามไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

ใชระเบียบวิธีวิจัยเอกสารจากแหลงขอมูลที่สําคัญ ใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ที่เก่ียวของและ

บรรยายความเชิงพรรณนา ไดแก คัมภีรอัลกุรอาน หนังสืออัลหะดีษ เอกสารและงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับยาเสพติด 

3.1  ศึกษาคัมภีรอัลกุรอาน จากฉบับที่มีความหมายภาษาไทยคัดเลือกสวนที่เก่ียวกับยาเสพติด พรอมศึกษาอัลหะดีษ 

หรือคําสอนของศาสดาที่ขยายความในเชิงปฏิบัติจากที่บอกไวในอัลกรุอาน เพราะอัลกรุอานจะบอกเฉพาะหัวหรือใจความ

สําคัญ ๆ เชนเดียวกับเปนรัฐธรรมนูญหรือแผนแมบท และศาสดาจะเปนผูอธิบายหรือขยายความหรือปฏิบัติเปนแบบอยางใน

การดําเนินชีวิตประจําวัน หรือรับรองการกระทําของสหายหรือสาวกวาถูกตอง 

3.2  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับยาเสพติด 

 

4. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 

4.1 สรุปผล 

การวิจัยเรื่องการประยุกตหลักคําสอนของศาสนาอิสลามสูการปองกันปญหายาเสพติด วัตถุประสงคของการวิจัยน้ัน

เปนไปเพื่อศึกษาถึงหลักคําสอนของศาสนาอิสลามที่เก่ียวกับยาเสพติดและเพื่อหาแนวทางการปองกันปญหายาเสพติดที่ประยุกต

จากหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม ซ่ึงปรากฏผลการวิจัยดังตอไปน้ี 

ศาสนาอิสลามหามยาเสพติดทุกประเภท ไมวาจะเปนการเสพดวยวิธีการใด เพราะมันทําลายสติปญญา ความคิด  

และรางกาย  และเปนตนเหตุของสารพัดโรค และกอใหเกิดผลรายตาง ๆ กับตัวผูเสพและสังคมรอบขาง     

สําหรับแนวทางที่เหมาะสมในการแกปญหายาเสพติดที่ประยุกตจากหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม มีดังตอไปน้ี 

1. พอแมตัองรับผิดชอบในภาระหนาที ่

2. เลือกคบเพื่อนที่ดี 

3. สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี
 

4.2 อภิปรายผล 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงหลักคําสอนของศาสนาอิสลามที่เก่ียวกับยาเสพติดและเพื่อหาแนว

ทางการปองกันปญหายาเสพติดที่ประยกุตจากหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม งานวิจัยน้ีเก่ียวของกับแนวคิดของงานน้ีคือ เปน

เปนการนอมนําศาสตรพระราชาสูการวิจัยและพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน โดยเปนการนอมนําศาสตรพระราชากับการแกปญหา

ยาเสพติดอยางยั่งยนื ดังกลาวผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหขอมูลและสามารถอภิปรายผลตามลําดับดังน้ี 

1. พอแมตัองรับผิดชอบในภาระหนาที ่

จากการศึกษาวิจัยพบวา อิสลามกําหนดใหผูชายเปนผูรับผิดชอบในการทํางานและจัดหาส่ิงจําเปนตอการดํารงชีวิต

ใหแกภรรยาและลูก และตองคุมครองคนในครอบครัวใหพนจากความชั่วชาเลวทรามตาง ๆ สวนผูหญิงไดกําหนดหนาที่สําหรับ

การดูแลบาน อบรมและเล้ียงดูลูก จัดหาความสะดวกสบายและความพึงพอใจใหแกสามีและลูก 
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สอดคลองกับงานวิจัยของสนิท สมัครการ และคณะ (2530, หนา 216 อางถึงใน จักริน ยัญญางกูร,2542, หนา 9) 

เรื่องบทบาทสําคัญที่สงผลตอพฤติกรรมใชยาเสพติดของวัยรุนพบวา ผูติดยาเสพติดในทัณฑสถานบําบัดพิเศษและสถาน

บําบัดรักษายาเสพติดที่มีอายุ 15 -40 ปน้ัน สาเหตุที่ทําใหบุคคลติดยาเสพติดในครั้งแรกมาจากความสัมพันธในครอบครัวไม

ราบรื่น  

สอดคลองกับงานวิจัยพรทิพยจิตรชร (2516, หนา 59 อางถึงใน จักริน ยัญญางกูร, 2542, หนา 9) วิจัยเรื่อง “ยาเสพ

ติดใหโทษกับการบําบัดรักษา” พบวา 3 ใน 4 ของประชากร ผูใชยาเสพติดสวนใหญมาจากครอบครัวที่มีปญหาและอยูในแหลง

ที่มีการซ้ือขายยาเสพติดเปนสวนใหญและสอดคลองคัมภีรอัลกุรอาน 

 

 ٓ َٰ َا َمل َۡیھ ُ َعل ِحَجاَرة َّاُس َوٱلۡ ُوُدھَا ٱلن ِیُكۡم نَاٗرا َوق َۡھل َُسُكۡم َوأ نف َ ْ أ ُٓوا ْ ق ُوا ِذیَن َءاَمن َّ َا ٱل یُّھ َ أ ٓ َٰ َۡعُصوَن ﴿ی ٌ ِغَالٞظ ِشَداٞد الَّ ی َِكة ئ
ُوَن َما یُۡؤَمُروَن  َعل َفۡ َمَرھُۡم َوی َ ٓ أ َ َما َّ ﴾٦ٱ   

 

“โอบรรดาผูศรัทธาเอย จงคุมครองตัวของพวกเจาและครอบครัวของพวกเจาใหพนจากไฟนรก เพราะเชื้อเพลิงของ

มันคือมนุษย และกอนหินมีมะลาอิกะฮฺผูแข็งกราวหาญคอยเฝารักษามันอยู พวกเขาจะไมฝาฝนอัลลอฮฺในส่ิงที่พระองคทรง

บัญชาแกพวกเขา และพวกเขาจะปฏิบัติตามที่ถูกบัญชา” (อัต-ตะหฺรีม 6) 
 

อิสลามถือวาโดยสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยแลวสตรียอมมีฐานะที่ทัดเทียมกันกับบุรุษเพศ และอิสลามถือวา

สัมพันธภาพระหวางสองเพศดังกลาว ควรตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความเอ้ืออาทร ความหวงใย ความรัก และโอบออมอารีที่อยู

ในกรอบของศาสนา ตางฝายตางปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุดเพื่อรังสรรคจรรโลงสังคมที่เปยมสุข  การแตงงานและใชชีวิตฉันสามี

ภรรยา คือ มาตรการหลักในการเสริมสรางครอบครัวอันอบอุน 

เปาหมายประการหน่ึงในการครองเรือนในทัศนะของอิสลามน่ันก็คือ การรับภาระตอชีวิตรวมกัน การสมรสมิใชการ

ทดลองใชชีวิตรวมกันชั่วคราวแลวก็เลิกรากันไป หากแตการสมรสโดยแทจริงแลวก็คือพันธะสัญญา สายใยแหงจิตวิญญาณ

ระหวางคูสมรสวาจะตองรับผิดชอบและใชชีวิตอยูรวมกันตลอดไป   โดยเฉพาะสตรีนับวาเปนการตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดใน

ชีวิตของเธอ โดยเหตุน้ีเองพระองคอัลลอฮ (ซ.บ.) ผูทรงปรีชาญาณไดวางระบบครอบครัว  โดยมีเปาหมายเพื่อใหอยูรวมกัน

อยางมีความสุข อัลลอฮทรงตรัสไวในอัล-กุรอาน  

 

ً َوَرْحمَ  ة َودَّ َْینَُكم مَّ َا َوَجَعَل ب َْیھ ل ِ ُوا إ تَْسُكن ِّ َْزَواًجا ل ُِسُكْم أ نف َ ْن أ َُكم مِّ ََق ل ل َْن خَ ِِھ أ َات َاٍت َوِمْن آی َِك َآلی ل ِي َذٰ ِنَّ ف ً ۚ إ ة
َْومٍ  ق ِّ َكَُّرونَ  ل َتَف ی  

 

ความวา : และ (หน่ึง) ในสัญญาณทั้งหลายของพระองค คือ พระองคไดทรงสรางคูครองมาจากตัวของเจา เพื่อสูเจา

จะไดมีใจสงบในตัวนาง และพระองคทรงบันดาลใหมีความรักและความเอ็นดูในระหวางสูเจา (ใหสามีภรรยารักใคร เห็นใจกัน) 

แทจริงในน้ัน แนนอนมีสัญญาณสําหรับหมูชนผูตรึกตรอง (อัลกรุอาน บทอัรรูม โองการที่ 21) 
 

ปจจุบันมีผูติดยาเสพติดเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมเยาวชนจะติดยาเสพติดมากกวากลุมคนกลุมอ่ืน และที่นาเปน

หวงกําลังแพรระบาดสูเด็กนักเรียนวัย 9 ขวบ 10 ขวบ สาเหตุอาจเปนเพราะถูกเพื่อนชักจูงใหลองเสพ อยากรู อยากลอง ถูก

ลอลวง และสาเหตุสําคัญอีกประการหน่ึงคือการขาดความอบอุนในครอบครัว ปญหาพอแมหยารางกัน ผูใหญไมไดสนใจดูแล

หรือเปนที่พึ่งของเด็กได เด็กเกิดความวาเหวไมรูจะปรึกษาใคร เลยหันไปหายาเสพติดหรือเปนเปาลอใหกับผูไมปรารถนาดีอยาง

พอดี 

แมรัฐบาลจะประกาศสงครามกับยาเสพติดก็ตาม ก็ไมไดหมายความวาการปองกันการปราบปรามยาเสพติดจะเปน

หนาที่ของรัฐบาลเทาน้ัน การแกไขปญหายาเสพติดเปนหนาที่ของทุกฝายที่จะตองรวมมือกัน  การปราบปรามเปนการแกปญหา
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ที่ปลายเหตุ การปองกันยังเปนส่ิงที่สําคญั โดยการใหการศึกษาและความรูเรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติดอยางตอเน่ือง แก

ประชาชน ครู พอแม ผูปกครอง เด็กและเยาวชน  โดยเฉพาะ พอ แม ผูปกครอง จะตองเอาใจใสดูแลลูกหลาน ใหความรัก

ความอบอุนแกครอบครัว เปนที่พึ่งของเด็กได เม่ือเด็กมีปญหาสามารถจะพูดคยุชวยกันแกปญหาใหเด็ก  ใชเหตุผลกับเด็กไมใช

อารมณ เพราะการใชอารมณอาจทําใหเด็กเกิดความนอยเน้ือต่ําใจ กลุมใจและเตลิดออกจากบานไปพึ่งยาเสพติดและเสีย

อนาคตไดในที่สุด 

พอแมตองรับผิดชอบในภาระหนาที่ และใหความสําคัญในการดูแลอบรมลูกหลานตัวเอง โดยเฉพาะการสนใจตอ

ปญหาของพวกเขา การปลูกฝงศีลธรรมและจรรยาก็จะเปนการสรางความอบอุนใหกับลูก จะทําใหพวกเขาหางไกลจากยาเสพ

ติด  ดังที่ทานนบี  ไดกลาวไววา 

  “เด็กทุกคนน้ันเกิดมาตามธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธ์ิ ดังน้ันพอแมของเขาน่ันแหละที่ทําใหเขาเปนยิว เปนคริสต หรือ

เปนพวกบูชาไฟ” (อัลหะดีษ บันทึกโดย บุคอรีย 2/125) 
 

อิสลามไดวางมาตรการไวดังตอไปน้ี 

(1) สามีไดถูกกําหนดใหมีตําแหนงเปนหัวหนาครอบครัว ไมมีสถาบันใดที่สามารถทํางานไดอยางราบรื่นถาหากไมมี

หัวหนาจัดการ เปนไปไมไดที่เมืองหน่ึงเมืองใดจะไมมีผูปกครอง ถาหากไมมีใครควบคุมสถาบันความปนปวนวุนวายก็จะติดตาม

มา หากทุกคนในครอบครัวตางคนตางทําตามใจของตัวเอง ครอบครัวน้ันคงจะไมมีอะไรนอกจากความปนปวนวุนวาย ถาสามี

ไปทางหน่ึง ภรรยาไปอีกทางหน่ึง อนาคตของลูกจะตองถูกทําลาย ในครอบครัวจะตองมีคนหน่ึงเปนหัวหนาเพื่อรักษาระเบียบ

วินัย อิสลามจึงไดมอบตําแหนงน้ีใหแกสามี  

(2) หัวหนาครอบครัวจะตองมีความรับผิดชอบ คือ มีหนาที่ทํางานและทําทุกส่ิงที่เปนเรื่องนอกบานเพื่อหารายไดมา

เล้ียงครอบครัว เพื่อที่ผูหญิงจะไดสามารถอุทิศเวลาอยางเต็มที่ในการดูแลงานบานและเล้ียงดูลูกซ่ึงเปนอนาคตของสังคม ผูหญิง

ไดถูกส่ังใหอยูในบานและรับผิดชอบงานที่ตองทํา อิสลามไมตองการเก็บภาษีซอนจากผูหญิง การเล้ียงดูบุตรและดูแลงานบาน

แลวยังตองออกไปทํางานหารายไดนอกบานอีกน้ัน เปนเรื่องที่ไมเปนธรรมอยางแนนอน แตมิไดหมายความวาผูหญิงไมไดรับ

อนุญาตใหออกนอกบานเลย หากจําเปนเธอก็สามารถออกนอกบานได 

ศาสนาอิสลามน้ันไดใหความสําคัญอยางยิ่งยวดในเรื่องการอบรมเล้ียงดูบุตรหลานในฐานะที่เขาเหลาน้ันคือความ

โปรดปรานจากองคอัลลอฮ (ซ.บ.) ซ่ึงจะนําเอาความปล้ืมปติยินดี และความสุขที่แทจริงมาสูมนุษยเรา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สําหรับผูมีศรัทธาม่ันตอพระองคดังพระดํารัสของพระองคอัลลอฮ (ซ.บ.) ในอัลกรุอาน บทอัลกะฮฟ โองการท่ี 46  

 

َمَ  ََوابًا َوَخْیٌر أ َِحاُت َخْیٌر ِعنَد َربَِّك ث ال َاُت الصَّ ِی َاق ب َا َوالْ ْنی َاِة الدُّ َحی ُ الْ ینَة ُوَن زِ َن ب َماُل َوالْ ًال الْ  
 

ความวา: อันทรัพยสมบัติและบรรดาลูก ๆ น้ันเปนเพียงส่ิงประดับในชีวิตทางโลกน้ีเทาน้ัน  

 

ดวยเหตุดังกลาวอิสลามจึงบัญญัติหนาที่ตาง ๆ ซ่ึงจําเปนบนบรรดาผูปกครองในลักษณะโดยทั่วไป และบรรดาบิดา

มารดาทั้งหลายเปนการเฉพาะที่จะตองปฏิบัติอยางเครงครัด หนาที่เหลาน้ีคือสิทธิที่บรรดาแกวตาดวงใจ กุลบุตร กุลธิดาพึง

ไดรับนับตั้งแตอายุเยาววัย ดังตอไปน้ี  

ประการแรก การฝกหัดลูก ๆ ทั้งหลายเรื่องการละหมาด เริ่มตั้งแตอายุได 7 ขวบ จวบจนกระทั่งอายุ 10 ขวบ ก็ใหใช

วิธีการอ่ืน ๆ เพื่อบังคับใหปฏิบัติละหมาดน้ันก็คือการดุ การตี หรือตัดสิทธิอ่ืน ๆ เปนตน 

ประการที่สอง การพาลูกไปมัสยิดเพื่อใหเกิดการคุนเคยกับการนมัสการละหมาดดวยความสมัครใจและรักในอิบาดะห 

ศาสนกิจตาง ๆ การดังกลาวน้ีคือ ส่ิงที่อิสลามอันสูงสงไดใหการสงเสริมอยูโดยตลอดเวลา 
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ประการที่สาม ใหสอนเรื่องการขออนุญาตขณะตองการเขาบานเรือน เคหะสถาน หรือสถานที่สวนตัวของผูอ่ืน ทั้งน้ี

เพื่อใหเคยชินกับการรูจักเคารพและใหเกียรติตอผูอ่ืน เชนเดียวกันพอแมจะตองสอนมารยาทในการเขาบานตนเองในเวลาตาง ๆ 

ซ่ึงเปนชวงของการพักผอน อันไดแกมารยาทในการเขานอน มารยาทในการตื่นนอน ตลอดจนการขออนุญาตตอพอแมใน

กิจการตาง ๆ ทั้งปวง 

ประการที่ส่ี พอแมจะตองสอนลูกในเรื่องจรรยามารยาทและคุณธรรมที่สําคัญตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ อาทิ ความ

ซ่ือสัตย ความจริงใจตอเพื่อนมนุษย การพูดจาที่ไพเราะเสนาะหู การไมหักหลังทรยศหรือบิดพล้ิวในสัญญา การโกหก เปนตน 

วิธีการดังกลาวน้ันจะยังผลใหลูก ๆ รูจักเกียรติและมีหลักการที่ดีในการปฏิสัมพันธกับผูคนในสังคม  

ประการที่หา การตักเตือนแนะนําหรือส่ังสอนในเรื่องใดเรื่องหน่ึง พอแมจะตองกระทําดวยความน่ิมนวลดวยวิธีการที่

เหมาะสมกับวัยของลูก ควรหลีกเล่ียงการดุดา การตําหนิอยางรุนแรง ดวยถอยคําที่หยาบคายตาง ๆ เพราะน่ันคือเปนการฟูม

ฟกอุปนิสัยที่หยาบชาตาง ๆ ในหัวใจของลูกโดยที่ไมรูตัว พึงสํานึกเสมอวา เด็กวัยเจริญเติบโตสามารถบันทึกจดจําและฝงใจใน

ส่ิงที่ผานเขามาในชีวิตของเขาไดอยางรวดเร็วเสมอ  ไมวาจะดีหรือเลวก็ตาม อีกทั้งจะลืมเสียมิไดในอันที่จะตองส่ังสอนในเรื่อง

มารยาทที่ดีงามตาง ๆ อาทิ มารยาทการกินการดื่ม การเขาหองนํ้า การเขาหรือการออกจากบานและมารยาทของการสวมใส

อาภรณ ฯลฯ มารยาทเหลาน้ีจะสรรสรางลูกหลานใหเติบโตขึ้นเปนหนวยหน่ึง หรือสมาชิกที่ดีมีคุณภาพเปยมลนดวยมารยาท

และมีระเบียบวินัยในสังคม 

ประการที่หก พอแมที่ดีจะตองใหความเมตตากรุณา และเอ้ืออาทร พรอมที่จะเสียสละใหลูกไดเสมอ เพราะเขา

เหลาน้ีคือความโปรดปรานอันลนพนของพระผูเปนเจาสูบรรดาปวงบาวทั้งมวล  

ประการที่เจ็ด พอแมจะตองเล้ียงดูกุลบุตร กุลธิดาดวยความเสมอภาค และเปนธรรมเนืองนิจ จะตองไมแสดงความรัก 

หรือโปรดปรานลูกคนใดพิเศษ เพราะจะเปนส่ิงที่จะนําไปสูการอิจฉาริษยาของลูกบางคน ดังกลาวน้ันเปนส่ิงที่อิสลามไดหามอีก

ทั้งสําทับใหผูเปนพอแมจําตองตระหนักอยูเสมอ 
 

2. เลือกคบเพื่อนที่ดี 

จากการศกึษาวิจัยพบวา  อิสลามสนับสนุนการติดตอสัมพันธกันระหวางตัวเรากับเพื่อนมนุษย การติดตอสัมพันธน้ัน

ตองเริ่มดวยความบริสุทธ์ิใจเพื่อใหอัลลอฮ อัลลอฮทรงตอบรับและใหความจําเริญแกงานน้ี ดังน้ันเราจึงสามารถคบหากับเพื่อน

มนุษยไดดวยความบริสุทธ์ิใจและสนิทใจ  

สอดคลองกับกรมราชทัณฑกระทรวงมหาดไทย (2521, น. 75) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหายาเสพติดในเรือนจํา

และทัณฑสถาน พบวา ผูตองขังหลายรายเสพยาเสพติดเพราะถูกเพื่อนชักชวน 

สอดคลองกับโองการจากคัมภีรอัลกุรอาน 

 
  ِ َْعٍض َعُدوٌّ إ ِب َْعُضھُْم ل ٍِذ ب َْوَمئ ُء ی ِینَ اْألَِخالَّ َّق ُمت الَّ الْ   
 

ความวา “ในวันกิยามะฮน้ัน บรรดาผูที่เคยเปนเพื่อนกัน ตางก็จะกลายเปนศัตรูกัน นอกจากบรรดาผูที่มีความยําเกรง

ตออัลลอฮเทาน้ัน” (อัซ ซุครุฟ : 67) 
 

อิสลามเนนอยูเสมอถึงการแสดงสัญลักษณแหงความยิ่งใหญโดยสนับสนุนการรวมตัวของมุสลิม และอยูรวมกันอยางมี

ความสุข ยิ่งจํานวนมุสลิมมีมากขึ้นเทาใดก็ยิ่งเพิ่มความจําเริญจากอัลลอฮมากเพียงน้ัน ดังฮะดีษที่ทานเราะซูล  กลาวไวมีความวา 

“การละหมาดของคนคนหน่ึงรวมกับอีกคนหน่ึงน้ันดียิ่งกวาการละหมาดของคน ๆ น้ันคนเดียว และการที่เขาละหมาดรวมกับ

คนสองคนน้ันยอมดีกวาการละหมาดกับคนคนเดียว และถายิ่งมีคนเพิ่มมากขึ้นเทาใดน่ันก็คือความโปรดปรานของอัลลอฮมาก

เทาน้ัน” (อัลหะดีษ บันทึกโดย อัตติรมีซีย) 
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ในการคบคากับเพื่อนฝูงขอใหมีรากฐานสําคัญ คือ ความบริสุทธ์ิใจ และใหทุกอยางกาวไปในหนทางของอีมาน และ

น่ันคือความหมายที่วา “รักกันเพื่ออัลลอฮ ไมรักกันกันเพื่ออัลลอฮ” และน่ีคือความรักในแบบอิสลามที่แทจริง เม่ือความ

ปราถนาของมุสลิมในการคบเพื่อนเพื่ออัลลอฮน้ัน เขาก็จะไดรับผลตอบแทนอยางมหาศาล ดังฮะดีษกุดซีย ทานเราะซูล กลาววา 

อัลลอฮ ตรัสไวมีความวา“บรรดาผูที่รักกันอันเน่ืองจากความยิ่งใหญและเดชานุภาพของขาน้ัน เขาจะอยูภายใตรมเงาแหงอะรัช

ของขา ในวันที่ไมมีรมเงาใด ๆ นอกจากรมเงาของขาเทาน้ัน” บันทึกโดย อะหฺมัด 

เพื่อนที่ดีน้ันยอมจะนําพาเพื่อนของเขาสูชัยชนะทั้งในโลกน้ีและโลกหนา สวนเพื่อนที่ไมดีน้ันก่ีมากนอยแลวที่สราง

ความเจ็บปวดใหแกเพื่อนของเขา เพราะทั้งสองน้ันไดตกอยูภายใตการชักนําของชัยฏอน ดังที่อัลลอฮไดตรัสไว 

 

ْیتَ  َ َتَٰى ل َا َوْیل یًال   ی ِ ُسوِل َسب ََّخْذُت َمَع الرَّ ِي ات ْیتَن َ َا ل ُوُل ی َق ََدْیِھ ی َٰى ی ُِم َعل ال َّ ََعضُّ الظ َْوَم ی َ َوی َْم أ ِي ل ِیًال ن ًا َخل َُالن َِّخْذ ف ت
نَساِن َخُذوًال   ِ ِْإل َاُن ل ْیط ِي ۗ َوَكاَن الشَّ ْذ َجاَءن ِ َْعَد إ ْكِر ب ِي َعِن الذِّ ن َّ ََضل َْد أ ق َّ   ل
 

  ความวา“ในวันที่ผูอธรรมตอตนเองจะกัดมือของเขา (วันกิยามะฮ) แลวกลาววา หวังวาฉันจะไดอยูในหนทางของทาน

เราะซูลเหลือเกิน โอความวิบัติเอย หวังวาฉันจะไมเอาคน ๆ น้ันมาเปนเพื่อนอีก เพราะเขาทําใหฉันหันเหออกจากอัลกุรอาน 

ภายหลังจากที่อัลกุรอานไดมีมายังฉันแลวและแทจริงมันน้ันเปนผูหลอกลวง” (อัลกรุอาน บทอัลฟุรกอน โองการที่ 27-29) 
 

ทานเราะซูลไดเตือนเก่ียวกับการเลือกคบเพื่อน โดยที่เราเลือกที่จะนําตัวเขาไปอยูในกลุมบุคคลเหลาน้ัน ดังที่ทาน

เราะซูล  กลาววา “อุปมาเพื่อนที่ดี อุปมัยดังคนที่มีของหอม (ชะมดเชียง) แมวาจะไมมีส่ิงใดจากของหอมน้ันมาถูกทานเลย แต

กล่ินของมันก็จะมาถูกทานดวย และอุปมัยเพื่อนที่เลว อุปมัยดังชางหลอมเหล็ก แมวาส่ิงสกปรกจากเตาฟนจะไมถูกทาน แตเถา

ถานของมันก็จะถูกทาน” (อัลหะดีษ รายงานโดย อบูดาวูด) 

   ทานนบยีังไดสอนแกเราวา ถารักเพื่อนคนใดก็ใหบอกแกเขาวาเรารักเขา ทั้งน้ีเพื่อที่จะเปนการเชื่อมความสัมพันธให

กระชับยิ่งขึ้น  ดังฮะดีษของทานบี ซ่ึงมีความวา“เม่ือคนหน่ึงคนใดในพวกเจารักพี่นองของเขา ก็จงบอกใหเขารูวารักเขา” (อัล

หะดีษ บันทึกโดย อะหฺมัด) 

ทานนบยีังไดเสริมอีกวา ถาเราจะคบเพื่อนคนใดก็ใหถามชื่อ สกุล และควรจะรูวาเขามาจากไหน เปนใครกัน“เม่ือคน

หน่ึงคนใดเปนมิตรกัน ก็จงถามถึงชื่อของเขา และชื่อบิดาของเขา วาเปนใคร เพราะจะทําใหกระชับความสัมพันธกันมากขึ้น” 

(อัลหะดีษ บันทึกโดย อัตติรมีซีย) 

ทานนบีไดสงเสริมใหเราผูกมัดจิตใจของเพื่อน เพื่อใหความรักน้ันยาวนานโดยการใหของขวัญ ซ่ึงของขวัญน้ันไม

จําเปนตองมีคาเปนวัตถุ หรือใหญโต เพียงแตใหรูวามีคาแหงนํ้าใจระหวางเพื่อนก็เพียงพอแลว ดังถอยคําของทานเราะซูล ที่วา

“จงใหของขวัญกันเถิด เพราะการใหของขวัญกันน้ัน จะเปนการขจัดความขุนของหมองใจกัน” (อัลหะดีษ บันทึกโดย อัตติรมีซีย) 

ปจจุบันการคบเพื่อนกลายเปนปญหาที่มีอิทธิพลตอเยาวชนมากที่สุด เพราะมนุษยเปนสัตวสังคมที่ตองมีเพื่อน ซ่ึง

สวนใหญมักอยูในวัยเดียวกัน และไดรับแรงอิทธิพลจากแรงกระทบดานตาง ๆ เหมือนกัน ส่ิงเหลาน้ีเม่ือทําใหกลายเปนปจจัย

สําคัญในการชักนําและชักจูงไปในทางที่ไมเหมาะสมได 

การเลือกเพื่อนที่ดีน้ันเปนส่ิงจําเปนสําหรับวัยรุนมุสลิม และพอแมก็มีสิทธิในการคัดเลือกเพื่อนสําหรับลูก เพื่อนที่

เครงศาสนาจะชวยใหเยาวชนมีวัคซีนในการที่จะตอสูกับส่ิงแวดลอมที่เลวรายได ในขณะเดียวเพื่อนฝูงและลูกหลานก็เปน

ส่ิงแวดลอมที่อันตรายที่สุดเชนเดียวกัน ทานนบีกลาวความวา “คนหน่ึงคนใดในหมูเราน้ัน ขึ้นอยูกับเพื่อนของเขา ดังน้ันพวก

เจาจงคัดเลือกเพื่อนของพวกทาน” 
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3. สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

จากการศึกษาวิจัยพบวา ส่ิงแวดลอมนับวาเปนอิทธิพลสําคัญอยางยิ่งในการชักจูงใหบุคคลใชยาเสพติด เชน อยูใน

ละแวกที่มีแหลงผลิตหรือแหลงระบาดที่สามรถเขาถึงไดงาย การคายาเสพติด ครอบครัวขาดความอบอุน มนุษยมักจะปรับตัว

ใหเขากับส่ิงแวดลอมซ่ึงในสภาพปจจุบัน ส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัวมีสวนชักนํา ชักจูงใหเยาวชนหลงไปในทางที่ผิดงาย   

สอดคลองงานวิจัยเรื่อง ปญหายาเสพติดที่ มีผลตอความปลอดภัยในชี วิต รางกาย และทรัพยสินของชาว

กรุงเทพมหานคร พบวาสาเหตุของการเสพยาเสพติดใหโทษทางดานส่ิงแวดลอมและสภาพปญหาสังคม 

สอดคลองกับคัมภีรอัลกุรอาน 

 
ِذْكِرِھْم فَ  ِ تَْینَاھُم ب َ َْل أ ِیِھنَّ ۚ ب َماَواُت َواْألَْرُض َوَمن ف ََسَدِت السَّ َف َْھَواَءھُْم ل َحقُّ أ ََع الْ َّب َِو ات َعن ِذْكِرِھم  ھُمْ َول

ْعِرُضونَ  مُّ  
 

ความวา :และหากวาความจริงไดคลอยตามอารมณใฝต่ําของพวกเขาแลว ชั้นฟาทั้งหลายและแผนดินรวมทั้งบรรดา

สรรพส่ิงที่อยูในน้ันตองเสียหายอยางแนนอน (อัลมุอมินูน : 71) 
 

การอนุรักษส่ิงแวดลอมดานสังคมและสุขภาพ อิสลามสงเสริมใหมนุษยกระทําคุณงามความดีและสรางคุณประโยชน

ตอสังคม ดังปรากฏในหะดีษ ความวา อีมาน (ศรัทธา) มี 70 กวา หรือ 60 กวาสาขา สุดยอดของอีมาน คือคํากลาวที่วา ไมมี

พระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ และอีมานที่มีระดับต่ําสุดคือ การเก็บกวาดส่ิงที่สรางความเดือดรอนแกผูใชบนถนนหนทาง (อัลหะดีษ 

รายงานโดยมุสลิม) 

การเก็บกวาดขยะส่ิงปฏิกูลและส่ิงที่สรางความเดือดรอนแกผูใชบนถนนหนทาง ถึงแมจะเปนขั้นอีมานที่ต่ําสุด แตหาก

ผูใดกระทําอยางบริสุทธ์ิใจและหวังผลตอบแทนจากความโปรดปรานของอัลลอฮแลวเขาจะไดรับการอภัยโทษจากอัลลอฮ  และ

เปนสาเหตุที่ทําใหเขาเขาสวรรค  ดังหะดีษบทหน่ึงความวา  อบูฮุร็อยเราะฮเลาวา ฉันไดยินทานนะบีมุฮัมมัดกลาววา แทจริงฉัน

เห็นชายคนหน่ึงกําลังพลิกตัวในสวรรค เน่ืองจากเขาเคยตัดทิ้งตนไมที่ลมทับบนถนน เพื่อมิใหสรางความเดือดรอนแกผูคนที่

สัญจรไปมา (อัลหะดีษ รายงานโดยมุสลิม) 

 

5. ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะในระดับปฏิบัติ 

1.1 ทุกองคกรทุกภาคสวนตองมีมาตรการปองกันปญหายาเสพติดอยางจริงจัง 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต   

2.1 ควรสรางแบบจําลองเพื่อศึกษารูปแบบการปองกันปญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพตอไป 
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An Analysis of the Wisdom Development in Theravada Buddhism 
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บทคัดยอ 

 

จากการศึกษาวิเคราะหหลักการสรางปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบวา การสรางปญญาตามแนวคิดของ

พระพุทธศาสนาเถรวาท เปนการอาสันองค  2 ประ การ คือ ปจจัยจากภายนอกกับปจจัยจากภายใน ที่ทําใหเกิดเปนสัมมาทิฏฐิ

ที่คอยอบรมบุคคลในกรอบของศีล สมาธิ และปญญา ดวยคุณลักษณะของจิตที่ไมคิดรายเบียดเบียนทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ตาม

หลักไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค 8 ตอการดําเนินชีวิต โดยบุคคลจะตองตรวจทานตนเองอยูเสมอวาทิฏฐิของตนน้ัน ยังเปน

สัมมาทิฏฐิอยูหรือไม ดวยการตรวจสอบผลของการกระทํา ไดแก เรื่องของศีล การไมเบียดเบียน มีความอายชั่วกลัวบาป   

ความเชื่อในเรื่องกฏแหงกรรม การใหผลของกรรม มีความกตัญูรูคุณโดยเฉพาะพระคุณของมารดาบิดา เชื่อในพระรัตนตรัย 

เชื่อในเรื่องชาติภพ และเชื่อวาผูบรรลุคุณวิเศษมีจริง เหลาน้ีเปนเครื่องยืนยันวาบุคคลน้ันเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ถึงแมวาปญญา          

ที่เกิดขึ้นจากการอบรมหรือฝกตนน้ี ยังไมใชปญญาที่เปนเปาหมายสูงสุดในทางพุทธปรัชญาเถรวาท แตเปนปญญานํามาใชให

เกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนชีวิตที่ไมเบียดเบียนสรางความเดือดรอนแกตนเอง อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

ไมเบียดเบียนสังคมและโลกที่เราอาศัยอยู จะกระทําการส่ิงใดก็ประกอบดวยปญญาจึงนําพาใหชีวิตมีแตความสงบสุข หม่ันพากเพียร

ฝกฝนตนเองเพื่อพัฒนาปญญาของตนน้ัน ไปสูเปาหมายสูงสุดของพุทธปรัชญาเถรวาท คือ โลกุตตระปญญาไดน่ันเอง 

 

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 above-

mentioned Tri-Sikha and the Noble Eightfold Path leading to daily living. One must continually self-

analyze 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 
  

ปญญาจัดเปนธรรมะที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา คือ ปญญารูแจงในพระนิพพาน (เปนโลกุตตรปญญา)”             

(พุทธทาสภิกข,ุ 2434 : 48–49) นอกจากน้ี ปญญา เปนความรูทั่วถึงเหตุและผล รูเหตุถึงผล รูผลถึงเหตุ ตามสัจจะความจริง 

เม่ือมีความรูในส่ิงใดแลว ก็ชื่อวามีปญญาในส่ิงน้ัน แตถาเปนความรูหลง รูผิด คือไมใชเปนความรูจริง ก็ไมเรียกวาปญญา และ

มีคําเรียกความรูที่ถูกตองวา สัมมัปปญญา ปญญาชอบ สวนรูผิด รูหลง เรียกวา มิจฉาปญญา หรือ มิจฉัปปญญา ปญญาผิด  

เพราะวา ปญญาเปนคํากลาง ๆ แตตองเปนความรูถูกตองจึงเปนปญญาหรือสัมมัปปญญาน้ันเอง ถาไมใชสัมมัปปญญา เปน 

มิจฉัปปญญา ปญญาผิด ก็ไมเรียกวา ปญญา แตเปนความรูหลง รูผิด ฉะน้ัน เม่ือเรียกวาปญญาโดยทั่วไป จึงมุงในทางดี อัน

หมายถึงวารูถูกตอง ดังที่อธิบายไวขางตนวา รูทั่วถึงเหตุผลตามสัจจะ คือ ตามที่เปนจริง (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2220 : 1) ดังที่พระพุทธองคไดแสดงไวในพระไตรปฏกทั้งส้ิน โดยคุณสมบัติของ โลกุตตร

ปญญาเปนไปเพื่อกําจัดกิเลสตัณหา ขจัดอวิชชา เพื่อความรูแจงและคุณสมบัติของโลกิยปญญาเปนไปเพื่อความไมประมาท 

ความมีศรัทธา การดํารงอยูในศีลและเล้ียงชีพดวยการไมเบียดเบียน ส่ิงที่ทําใหคุณลักษณะของปญญาในพระพุทธศาสนาจึงมี

ความโดดเดนอีกประการหน่ึง คือ การพัฒนาปญญาของพระพุทธองค ทรงเปนผูที่ฝกฝนพากเพียรดวยความอดทนอดกล้ัน มี

พระทัยที่เด็ดเดี่ยวม่ันคงและแนวแนจนสามารถตรัสรูไดดวยพระองคเอง เม่ือตรัสรูแลวไดโปรดส่ังสอนบอกทางแกผูที่กําลัง

เดินทางอยูซ่ึงเปนคุณลักษณะที่ไมคับแคบของพระพุทธศาสนาจึงไมหวงแหนมีความปรารถนาดีตอมนุษยทั่วไป ไมมีการแบง

ชนชั้นวรรณะ และไมเจาะจงวาจะตองเปนชนชาติใด  
  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาหลักการสรางปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะหหลักการสรางปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
  

3. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

การศึกษาหลักการสรางปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท ซ่ึงเปนการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

โดยการรวบรวมขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา เอกสาร หนังสือ ตํารา บทความ ขอเขียน  เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ

ที่เก่ียวของ และรวมแนวคิดจากการวิเคราะหตีความของนักปราชญตาง ๆ โดยนําขอมูลทีไ่ดมาวิเคราะหตีความ  เพื่อหาขอสรุป 

และนําเสนอรายงานผลงานการวิจัยตอไป  
  

4. ผลการวิจัย 
 

การพัฒนาปญญาไดน้ันตองอาศัยปจจัย 2 ประเภท คือ 1) ปจจัยจากภายนอก ไดแก ปรโตโฆสะหรือหมายถึง

กัลยาณมิตร ซ่ึงเปนผูชี้แนะสรางเสริมและกอใหเกิดศรัทธา และ 2) ปจจัยจากภายในหรือโยนิโสมนสิการ คือ ตองมีความแยบ

คายทางดานความคิดพิจารณาในส่ิงที่ถูกตองและความสมควร จนเกิดเปนสัมมาทิฏฐิที่คอยอบรมบุคคลน้ันใหคิด พูดและ

กระทําในส่ิงที่ถูกที่ควร เริ่มจากพื้นฐานของปจจัย 4 แลวพัฒนาตนเองใหอยูในกรอบของศีล สมาธิ และปญญา ตามลําดับ

โดยเฉพาะเรื่องของศีลแมศีลจะไมใชตัวปญญา แตเปนส่ิงที่ประกอบกันเม่ือใดมีศีลปญญาก็เกิดขึ้นเม่ือน้ัน หากมีความ

ระมัดระวังในเรื่องของศีลมากเทาใด ปญญาก็ถูกพัฒนาขึ้นไปมากเทาน้ัน และศีลจะเปนฐานใหเกิดสมาธิและปญญาขึ้น ดวย

คุณลักษณะของจิตที่ไมคิดรายเบียดเบียนทั้งตอตนเองและผูอ่ืน จิตจึงมีสภาพโปรงสบายเหมาะการเจริญของสมาธิ เม่ือจิตมี

กําลังตั้งม่ันดวยกําลังของสติและสมาธิ จิตจึงผองใสเบิกบาน ควรแกการใชปญญาในการจัดการส่ิงตาง ๆ ได ตามหลักของ

ไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค 8 เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตโดยมีความสัมพันธกัน กลาวคือ แมวาการจัดเรียงลําดับใน

องคธรรมทั้งสองจะมีความแตกตางกันแตการใหผลน้ันจะมีความเอ้ือกันทั้งระบบ  
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เม่ือเปนมรรคเริ่มดวยสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะและลงทายดวยสัมมาสมาธิ แตในระบบไตรสิกขาจึงเอาสัมมาทิฏฐิ 

สัมมาสังกัปปะ ที่เปนหมวดปญญา ไปตอทายสัมมาทิฏฐิ เน่ืองจากมรรคเปนระบบการปฏิบัติที่มุงเน้ือหา แจกแจงใหเห็น

องคประกอบที่เปนขอยอยวามีอะไรบาง การจัดลําดับความสัมพันธของมรรคเปนการจัดตามหนาที่ของมันที่อยูในตัวผูปฏิบัติ

ธรรม คือ ถาขาดสัมมาทิฏฐิเสียแลวองคประกอบอ่ืนจะเกิดขึ้นไมได เม่ือเห็นอยางไร เชื่ออยางไร เขาใจอยางไร มีทัศนคติ

อยางไร ก็ดําริหรือคิดการอยางน้ัน คิดคืบหนาไป ก็เห็นจะแจงเขาใจชัดยิ่งขึ้น คิดไดอยางไรก็พูดไปอยางน้ัน เปนความคิดดี พูด

ดี ทําดี ดําเนินสืบตอไป เปนสัมมาทั้งหมด เพราะวา ไตรสิกขา เปนระบบปฏิบัติที่มุงในแงใชงาน ไตรสิกขากาวจากการ

เก่ียวของกับบุคคลในฐานะเวทีสัมพันธขององคธรรมตาง ๆ หรือกาวจากจุดเนนที่ภายในจิตใจของบุคคลออกมาสูจุดเนนดาน

ภายนอก กําหนดการแสดงออกภายนอก ใหสะทอนกลับเขาไปมีอิทธิพลตอความคิดความเห็นภายในจิตใจ ไตรสิกขาจึงกาว

ขามความสัมพันธที่เปนไปตามลําดับระหวางองคธรรมดวยกันเองออกมาสูการฝกคนเปนขั้นเปนตอน จากสวนที่หยาบไปหา

สวนที่ละเอียด คือเริ่มดวยฝกกาย วาจา เขาไปหาจิตใจ และปญญา ที่เปนเปาหมายสูงสุดในทางพุทธปรัชญาเถรวาท เปน

ปญญามาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนชีวิตที่ไมเบียดเบียนสรางความเดือดรอนแกตนเอง อยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ไมเบียดเบียนสังคมและโลกที่เราอาศัยอยู จะกระทําการส่ิงใดก็ประกอบดวยปญญาจึงนําพาใหชีวิตมี

แตความสงบสุข หม่ันพากเพียรฝกฝนตนเองเพื่อพัฒนาปญญาของตนน้ัน ไปสูเปาหมายสูงสุดของพุทธปรัชญาเถรวาท คือ 

โลกุตตระปญญาน่ันเอง 
 

5.  นิยามและความหมายของปญญา 
 

คําวา “ปญญา” หมายถึง ความรู, รูทั่ว, เขาใจ, รูซ้ึง 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 ปญญาเกิดแตการฝกอบรมลงมือปฏิบัต ิดังน้ัน 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 สัมมาทิฏฐ ิน้ีชื่อวา ปญญา (ขุ.ม. (ไทย) 29/21/92) 
 

6. บอเกิดปญญา 
  

พระพุทธศาสนา ถือวา มีแหลงที่มาแหงความรูหรือปญญาอยู 3 ประการ (ที.ปา. (ไทย) 11/43/271) คือ  

1) สุตมยปญญา (ปญญาที่เกิดจากการฟง) กลาวคือ ปญญารูชัดธรรมที่ไดสดับมาน้ัน ชื่อวา สุตมยปญญา                  

(ขุ.ป. (ไทย) 31/20/28) คือ ความรูที่สําเร็จจากการฟง เชน การศึกษาเลาเรียน ฟงเขาใจใหแจมแจงตามวิชาการที่นํามาอบรม

ส่ังสอนน้ันจนจําได โดยเฉพาะอยางยิ่งหมายเอาปญญาที่เกิดจากการฟงธรรม รวมไปถึงปญญาที่เกิดจากการศึกษาหาความรู

ในทางโลก ความรูที่เกิดจากการไดยินไดฟงน้ีเอง ทําใหมนุษยสรางองคความรูใหม ๆ ขึ้นมากมาย วิวัฒนาการจากความรูเดิม 

เพื่อฝกฝนตนเองเริ่มตั้งแตการศึกษาเลาเรียนในวัยเด็ก จนเติบโตนําความรูเหลาน้ันมาประกอบอาชีพที่สุจริต เล้ียงดูตนเอง

และครอบครัวใหไดอยูอยางสะดวกสบาย อันน้ีนับเปนปญญาในทางโลกที่มนุษยสวนใหญดําเนินอยูเปนโลกิยปญญา หากไดมี

โอกาสฟงธรรมจนเกิดความรูความเขาใจอยางถองแท ก็จะมีโอกาสพัฒนาตนเองได และรูจักพินิจพิจารณา ตั้งใจฟงดวยดี ยอม

ไดปญญาน้ันเอง (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 

คิดแบบรูเทาทันธรรมดา 4) คิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแกปญหา 5) คิดแบบอรรถสัมพันธ เปนการพิจารณาใหเขาใจ

ความสัมพันธระหวาง หลักการกับความมุงหมาย 6) คิดแบบคุณโทษและทางออก 7) คิดแบบคุณคาแทคุณคาเทียม 8) คิด

แบบปลุกเราคุณธรรม 9) คิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน และ 10) คิดแบบวิภัชชวาท เพราะเหตุน้ี วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

เปนปญญาที่เกิดจากกระบวนการความคิดที่กอใหเกิดปญญา ในการดําเนินชีวิตน้ันมาคิด พิจารณา เล็งเห็นถึงคุณคา 

ประโยชนและโทษจากเรื่องราวน้ัน ๆ จะทําใหเกิดปญญาที่สามารถไตรตรองถึงสภาวธรรมอันเหมาะสมจึงเปนผูที่มีความตรึก

ตรอง เพงพินิจเพราะผูมีปญญา เพงพินิจ แมมีชีวิตอยูเพียงวันเดียว ประเสริฐกวาผูมีปญญาทราม ไมมีจิตตั้งม่ัน ที่มีชีวิตอยูตั้ง 

100 ป” (ขุ.ธ.(ไทย) 22/111/62) น้ีจึงเปนคุณสมบัติของจินตามยปญญาน้ันเอง   

3) ภาวนามยปญญา (ปญญาที่เกิดจากการอบรม) กลาวคือ ความรอบรูที่สําเร็จจากการเจริญภาวนา เปนปญญาที่

เกิดจากการฝกฝนลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางแทจริง โดยมีตนเองเปนที่พึ่ง มนุษยสามารถพัฒนาปญญาใหเจริญขึ้นจากการ

ภาวนาน้ีเอง จากการฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เปนปญญาที่เกิดจากประสบการณที่เกิดขึ้นกับตนเอง และภาวนามยปญญา

น้ีสามารถพัฒนาไปสูโลกุตรปญญาได ดังที่กลาวแลววาปญญาน้ันเปนแสงสวางโลก เพราะแสงสวางทํา ใหมนุษยมองเห็นสรรพ

ส่ิงไดอยางชัดเจน แสงสวางที่เกิดจากปญญาน้ันจึงเปรียบเสมือนแสงนําทางใหมนุษยไดเดินทางอยางถูกตอง ไดเรียนรูและ

จดจําจากประสบการณ เชน ความทุกข ไมวาจะเปนความทุกขทางกายหรือทางใจ มนุษยทั้งหลายตางเกลียดกลัวและไมอยาก

ใหเกิดขึ้นในชีวิตของตน และเน่ืองจากมนุษยทั้งหลายขาดปญญาน้ีเองจึงทําใหมนุษยตองวนเวียนอยูกับความทุกขเดิม 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) การรูจักคิดพิจารณาใหเห็นเหตุผลคุณโทษในส่ิงที่เลาเรียนสดับ

ฟงน้ัน จับสาระที่จะนําไปใชประโยชนได (จินตามยปญญา) จากน้ันก็นําส่ิงที่ไดเลาเรียนตริตรองเห็นแลวไปใชปฏิบัติใหถูกตอง

ตามหลัก สอดคลองกับความมุงหมายของเรื่องน้ัน ๆ (ภาวนามยปญญา)  

ปญญาวุฒิน้ี ถือไดวา เปนการนําสุตมยปญญาและจินตมยปญญา มาบูรณาการใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จะเปน

ปญญาที่ควรแกการงานสามารถนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเชื่อในศักยภาพของมนุษยทุกคนวา สามารถพัฒนา

จิตใจไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณไดดวยความเพียรของตน ดวยผลแหงการกระทําของตน มิไดมาจากการออนวอนขอจาก

พระเปนเจาและส่ิงศักดิ์สิทธ์ินอกกาย คือ มีตนเปนที่พึ่ง (ที.ม. (ไทย) 10/165/111) เพื่อพาตัวเองออกจากกองทุกข มี

จุดมุงหมายคือการสอนใหมนุษยหลุดพนจากความทุกขทั้งปวงในโลกดวยวิธีการสราง “ปญญา” ซ่ึงความทุกขของมนุษยในยุค

ปจจุบันน้ีเกิดจากความเจริญกาวหนา ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และทุกดานที่กลาวมาน้ันมุงเนนไปที่

ความเจริญทางดานวัตถุมากกวาการพัฒนาทางดานจิตใจ ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้นในสังคม ทั้งน้ีเพราะคนในสังคมมีความ

เจริญทางดานจิตใจนอยไป หรือตามไมทันความเจริญทางดานวัตถุน่ันเอง ทําใหคนในสังคมดําเนินชีวิตอยูทามกลางกระแสแหง
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วัตถุนิยม แขงขันและเอาเปรียบกันเพื่อความม่ังคั่งทางวัตถุหรือที่เรียกวาตามทันแตรูไมเทาทัน (พระธรรมปฏก(ป.อ.ปยุตฺโต), 

2546 : 10)  
 

8. ระดับของปญญา   
 

ในพระพุทธศาสนามีการพัฒนาปญญาที่มีความแตกตางกันไป โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

1) โลกิยปญญา กลาวคือ โลกิยปญญา เปนปญญาในทางโลก เปนวิสัยของโลก เปนสภาวะเน่ืองในโลกอันมีวิบาก

ภูมิ 3 คือ มนุษย (ขันธ 5) สวรรค (รูปภูมิ) พรหม (อรูปภูมิ) เปนปญญาที่ประกอบดวยกิเลสเปนเครื่องยึดเหน่ียวมีผลที่ทําใหได

อภิญญา (ม.มู.อ. (ไทย) 2/310/139., ที.ปา.อ. (ไทย) 3/74/25) หมายถึง ปญญาความรูที่สูงเหนือกวาปกติ เปนความรูพิเศษที่

เกิดขึ้นจากการอบรมจิตเจริญปญญาหรือในการเจริญกรรมฐาน  ดังที่พระพุทธองคไมทรงสรรเสริญผลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหลาน้ี 

เพราะไมใชหนทางที่จะนําไปสูความดับทุกขอยางแทจริงทรงอุปมาไววา “ลาภสักการะเหมือนก่ิงไมและใบไม ปาริสุทธิศีล 4 

เหมือนสะเก็ดไมฌานและสมาบัติเหมือนเปลือกไม อภิญญาที่เปนโลกิยะเหมือนกระพี้ไม มรรคผลเหมือนแกนไม” (ที.ปา.อ. 

(ไทย) 3/74/25) ที่สงผลมาจากอภิญญาที่มีความเก่ียวของตอการดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไปนอยมากและไมสอดคลองตอการ

พัฒนาปญญาแตอยางใด เปนเรื่องที่ฝกฝนกันเฉพาะกลุมบุคคลที่มีความสนใจ หากนําไปใชในทางที่ผิด ยิ่งจะเปนการทําใหการ

พัฒนาปญญาลาชาเปนตน  

2) โลกุตตรปญญา กลาวคือ โลกุตตรปญญาเปนปญญาที่ไมนับเน่ืองในวัฏฏทุกข อันไมใชวิสัยของโลก สภาวพนโลก 

ไมเก่ียวเน่ืองกับวิบากภูมิอีกตอไป 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 เปนปญญาที่ทําลายกิเลสลงส้ิน มีความเห็นแจงรูในสรรพส่ิงตาม

ความเปนจริงของพระพุทธองคและพระอรหันตสาวกในระดับโลกุตตรปญญา ที่เปนพื้นฐานในการฝกฝน เพื่อใหมีความเจริญ

มากขึ้น เพราะการเรียนรูที่จะอยูในโลกอยางปลอดภัยจากความทุกข ไมใชส่ิงที่กระทําโดยงาย หากมนุษยยังไมสามารถพัฒนา

ปญญาจนถึงระดับโลกุตตระไดในชวงอายุหน่ึงได  จึงตองเริ่มตนจากการพัฒนาปญญาในระดับโลกียะเสียกอน เพื่อเปน

เครื่องชวยใหมนุษยมีความเขาใจเรื่องทางโลก ผอนคลายจากความยึดม่ันในขันธ 5 ที่กอใหเกิดกิเลสตัณหา จึงเปนเหตุให

มนุษยยังคงวนเวียนอยูในวิบากภูมิน้ันเอง 
 

9. วิธีการพัฒนาของปญญาตามแนวสัมมาทิฏฐิ 
 

สัมมาทิฏฐิเปนความเห็นถูกตองตามสภาวะธรรมชาติตามชีวิตของมนุษยน้ีเปนส่ิงไมเที่ยง ทุกคนถูกครอบงําดวยกฎ

ของไตรลักษณ มีสภาพเปนอนิจนัง ทุกขัง อนัตตา ซ่ึงพระพุทธองคทรงใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง การที่บุคคลจะพัฒนาตน

หรือพัฒนาปญญาไดน้ัน จึงตองเริ่มจากกระบวนการแหงความคิดเห็นที่ถูกตองเสียกอน เชน เราไมเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึงที่

เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวก็เปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่งขึ้นเหมือนสัมมาทิฏฐิ (ความ

เห็นชอบ) น้ี เม่ือเปนสัมมาทิฏฐิ กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวก็เปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น (พระ

ธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543 : 251) ดังน้ัน สัมมาทิฏฐิจัดเปนปญญาในขั้นแรกที่จะตองพัฒนาความเห็นถูกตองตามความ

เปนจริงน้ัน ยอมทําใหเกิดผลในแงบวก โดยไมมีอวิชชาครอบงํา มีการรูและเขาใจตามสภาพความจริงตามธรรมชาติลวน ๆ 

โดยไมมีการปรุงแตงตามความยึดม่ันถือมันของตนอยางน้ี วิชชาความรูก็เกิดขึ้น เห็นแจง หมดส้ินจากกิเลส และรูนิพพานได 

ดวยความเปนจริง ดังที่พระพุทธเจาตรัสไวใน อนิจจสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรควา “ภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง ส่ิงใดไม

เที่ยง ส่ิงน้ันเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงน้ันเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงน้ันเธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตาม

ความเปนจริงอยางน้ีวา น่ันไมใชของเรา เราไมเปนน่ัน น่ันไมใชอนัตตาของเรา  

เม่ือเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางน้ีจิตยอมคลายกําหนัด หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือ

ม่ัน (สํ. ข. (ไทย) 17/54/62) ดังน้ัน สัมมาทิฏฐิจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของอริยมรรคในฐานะที่เปนจุดเริ่มตนของการ
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ปฏิบัติธรรม เพื่อใหถึงความส้ินกิเลสและเขาถึงเปาหมายสําคัญ 2 ประการ คือ (ม. อุ. (ไทย) 14/136/175–176) 1) ทิฏฐิที่

เห็นวา ทานที่ใหแลวมีผลของการทํากรรมดีและกรรมชั่วมีผลคือวิบากทั้งในโลกน้ีและโลกหนา บิดามารดามีคุณอันประเสริฐ

เปนผูใหกําเนิด เทวดาและสมณพรามหณผูปฏิบัติดีมีอยูจริง ปฏิบัติธรรมใหรูแจงถึงความบริสุทธ์ิดวยปญญาของตน แลวสอน

ใหผูอ่ืนปฏิบัติตามทั้งในภพน้ีและภพหนาดวยส่ิงที่ไดเห็นมาแลว เขาใจแลว เปนโลกียสัมมาทิฏฐ ิและ 2) ปญญาอันประเสริฐ มี

ปรีชาหยั่งรู ความเห็นที่ถูกตองตามสภาวะเปนองคแหงทางปฏิบัติธรรมที่เกิดผลคือ จิตปราศจากมลทิน ส้ินกิเลส มุงสูปญญา มี

เหลาพระอริยบุคคลเทาน้ันที่เห็นตามสภาวะธรรมชาติอยางถองแท จัดเปนโลกุตตรสัมมาทิฏฐ 
 

10. วิธีการพัฒนาปญญาตามแนวมรรคมีองค 8  
 

วิธีการพัฒนาไปสูโลกุตรปญญา ตองอาศัยการทํางานอยางเปนระบบ ดังที่กลาวแลววาความสําคัญของอริยมรรคมี

องค 8 น้ัน เปนขอวัตรหรือขอปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ซ่ึงเริ่มจากทัศนคติหรือความเห็น ความเห็นที่วาน้ีเปนความเห็นถูกที่มี

ตอโลกตอการดําเนินชีวิตทั้งของตนและของผูอ่ืน ดวยความสมบูรณแหงทิฏฐิน้ันจึงเปนจุดเริ่มตนแหงกระบวนการพัฒนา

ปญญา เพราะอาศัยปจจัยภายนอก คือกัลยาณมิตร และอาศัยปจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการรวมกันกอใหเกิดโลกิย

สัมมาทิฏฐิและโลกิยปญญาแลว ผูวิจัยจึงขอกลาวถึงอริยมรรคมีองค 8 ในฐานะที่เปนแนวทางเพื่อการพัฒนาไปสูโลกุตตร

ปญญา ไดแก 1) สัมมาทิฏฐ ิ2) สัมมาสังกัปปะ 3) สัมมาวาจา 4) สัมมากัมมันตะ 5) สัมมาอาชีวะ (ที.ม. (ไทย) 10/402/335 – 

336) 6) สัมมาวายามะ 7) สัมมาสต ิ8) สัมมาสมาธิ (อภิ.วิ. (ไทย) 35/275/172–173) เพราะวา วิธีการพัฒนาปญญาตามหลัก

อริยมรรคมีองค 8 ที่เปนกระบวนการฝกตนเพื่อพัฒนาปญญา ซ่ึงเปนคุณสมบัติติดตัวผูน้ันมา ไดแก 1) ยอมมีโภคทรัพยเปนอัน

มาก 2) กิตติศัพทยอมขจรไป 3) จะเขาไปสูบริษัทใด ยอมแกลวกลาไมเกอเขิน 4) ไมหลงสติตาย 5) หลังจากตายแลวยอมไป

เกิดในสุคติโลกสวรรค (ที.ปา. (ไทย) 11/316/305) 

คุณสมบัติดังกลาวในการพัฒนาจึงกาวหนาตอไปในองคแหงมรรค ไดแก การสรางความเพียรเพื่อใหเกิดสติและสมาธิ 

โดยผูที่ปรารภความเพียรจะมีคุณสมบัติ ดังน้ีคือ 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 การฝกฝนเฉพาะตนน้ันเอง 
 

11. วิธีการพัฒนาปญญาตามแนวไตรสิกขา 3 
 

วิธีการพัฒนาตามแนวไตรสิกขาหมายถึง การศึกษาสิกขา 3 คือ ศีล สมาธิ และปญญา (องฺ.อฏฐก.อ. (ไทย) 

3/19/244) เม่ือบุคคลเกิดศรัทธาและความคิดที่แยบคายขึ้นในตนสัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) จึงเปนส่ิงที่เหน่ียวรั้งไวจากความชั่ว

ยึดม่ันในความสุจริต ดังน้ันในการดําเนินชีวิตมนุษยทุกคนพึงทําหนาที่ของตน (ขุ.ธ.(ไทย) 25/217/100) หนาที่ของตนน้ี 

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 มีภาวะที่จิตเปนหน่ึงผุดขึ้น ไมมี

วิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู เพราะปติจางคลายไปมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุ

ตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูมีอุเบกขา มีสต ิอยูเปนสุข เพราะละสุขและทุกขไดแลว เพราะโสมนัสและโทมนัส

ดับไปกอนแลว บรรลุจตุตถฌานที่ไมมีทุกข ไมมีสุข มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู น้ีชื่อวาอธิจิตตสิกขา  
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3) อธิปญญา กลาวคือ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาอันประเสริฐ หยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอน

กิเลส ใหบรรลุถึงความส้ินทุกข  โดยชอบตามความเปนจริงวา น้ีทุกข เธอรูตามความเปนจริงวา น้ีทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข) 

ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข) เธอรูตามความเปนจริงวา น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสูความดับทุกข) เธอ

รูตามความเปนจริงวา เหลาน้ีอาสวะ เธอรูตามความเปนจริงวา น้ีอาสวสมุทัย เธอรูตามความเปนจริงวา น้ีอาสวนิโรธ เธอรู

ตามความเปนจริงวา น้ีอาสวนิโรธคามินีปฏิปทา น้ีชื่อวา อธิปญญาสิกขา (ขุ.ม.(ไทย) 29/10/48 - 49) 

นอกจากน้ี 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 เวนจากการเล้ียง

ชีพดวยเดรัจฉานกถา คือ การทํานายทายทักนิมิตตาง 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

ปญญาตามความเหมาะสมแกศีลที่รักษาน้ัน ๆ (ขุ.อุ.อ. (ไทย) 46/331) แตการฝกฝนเพื่อมุงสูโลกุตตรปญญาไมใชเรื่องที่

คฤหัสถจะกระทําไดงาย ดังที่พระพุทธองคตรัสวาการอยูครองเรือนเปนเรื่องอึดอัด เปนทางมาแหงธุลี การบวชเปนทางปลอด

โปรง การที่ผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธ์ิบริบูรณดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ทางที่ดี เราควรโกนผมและหนวด 

นุงหมกาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด (ม.อุ. (ไทย) 14/13/19) ดังน้ัน ศีลที่มุงหมายสูโลกุตตรปญญาจึงตอง

เปนศีลในพระวินัย หรือเรียกวาศีลระดับวินัยเปนขอบังคับหรือเปนระเบียบที่ตองปฏิบัติตาม เพราะวา  ศีลของคฤหัสถมีนอย

ขอกวาของพระภิกษุอาจทําใหการรักษาศีลทําไดงายกวา หรือกลาวไดวาทําใหบริสุทธ์ิไดงายกวาศีลที่มีมากขอ ดังน้ันคฤหัสถที่

มุงม่ันพากเพียรก็มีโอกาสประสพความสําเร็จไดเชนกัน   
 

12. วิธีการพัฒนาปญญาในการเจริญกัมมัฏฐาน  
 

บอเกิดของปญญาขอสุดทายที่จะทําใหปญญาที่เกิดขึ้นแลวน้ันดํารงอยูได ก็คือ ภาวนามยปญญา เพราะปญญาที่เกิด

จากสัมมาทิฏฐิแรกโดยอาศัยปจจัยจากภายนอกและปจจัยภายในน้ันยังเปนปญญาที่อยูในฝายโลกียะ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

การดําเนินชีวิตของมนุษยทั่วไปซ่ึงยังตองเก่ียวของกับโลก ที่ยังตองหลงใหลอยูในกามคุณทั้งความนาพอใจและไมนาพอใจ จึง

เปนเรื่องยากอยางยิ่งที่ระมัดระวังทวารทั้ง 6 ดังน้ัน การฝกฝนตนเองยังตองดําเนินไปอยางตอเน่ือง กระบวนการฝกตน เพื่อ

การพัฒนาปญญาที่มุงหวังเพื่อการขัดเกลากิเลส จึงตองอาศัยวิธีการที่เปนรูปแบบ เพื่อใหปญญาไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

ในการฝกภาคปฏิบัต ิ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) เพื่อความบริสุทธ์ิของเหลาสัตว เพื่อลวงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกขและโทมนัส 

เพื่อบรรลุญายธรรม (ที.ม.อ. (ไทย) 2/214/197, ม.มู.อ. (ไทย) 1/106/251) เพื่อทําใหแจงนิพพาน (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 น่ัง นอน มีสัมปชัญญะในการเคล่ือนไหว การกาวไปการถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคูเขา 

การเหยียดออก การครองสังฆาฏ ิบาตรจีวร การฉัน การเคี้ยว การดื่ม การล้ิม การถายอุจจาระและปสสาวะ ทําความรูสึกตัว

ในการ เดิน การยืน การน่ัง การนอน การตื่น การพูด การน่ิง 2)  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา เม่ือเสวยสุขเวทนา ก็รูชัดวา 

“เราเสวยสุขเวทนา” เม่ือเสวยทุกขเวทนา ก็รูชัดวา “เราเสวยทุกขเวทนา” เม่ือเสวยอทุกขมสุขเวทนา 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 เม่ือกามฉันทะ 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1025 

(ความพอใจในกาม) เม่ือพยาบาท (ความคิดราย) เม่ือถีนมิทธะ (ความหดหูเซ่ืองซึม)เม่ืออุทธัจจกุกกุจจะ(ความฟุงซานและรอน

ใจ) เม่ือวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) นิวรณ 5 น้ีภายในมีอยู ก็รูชัดวา “นิวรณ 5 ภายในของเรามีอยู” เม่ือนิวรณ 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 
 

การพัฒนาปญญาไดน้ันตองอาศัยปจจัย 2 ประเภท คือ 1) ปจจัยจากภายนอก ไดแก ปรโตโฆสะหรือหมายถึง

กัลยาณมิตร ซ่ึงเปนผูชี้แนะสรางเสริมและกอใหเกิดศรัทธา และ 2) ปจจัยจากภายในหรือโยนิโสมนสิการ คือ ตองมีความแยบ

คายทางดานความคิดพิจารณาในส่ิงที่ถูกตองและความสมควร จนเกิดเปนสัมมาทิฏฐิที่คอยอบรมบุคคลน้ันใหคิด พูดและ

กระทําในส่ิงที่ถูกที่ควร เริ่มจากพื้นฐานของปจจัย 4 แลวพัฒนาตนเองใหอยูในกรอบของศีล สมาธิและปญญาตามลําดับ 

โดยเฉพาะเรื่องของศีลแมศีลจะไมใชตัวปญญา แตเปนส่ิงที่ประกอบกันเม่ือใดมีศีลปญญาก็เกิดขึ้นเม่ือน้ัน หากมีความ

ระมัดระวังในเรื่องของศีลมากเทาใด ปญญาก็ถูกพัฒนาขึ้นไปมากเทาน้ัน และศีลจะเปนฐานใหเกิดสมาธิและปญญาขึ้น ดวย

คุณลักษณะของจิตที่ไมคิดรายเบียดเบียนทั้งตอตนเองและผูอ่ืน จิตจึงมีสภาพโปรงสบายเหมาะการเจริญของสมาธิ เม่ือจิตมี

กําลังตั้งม่ันดวยกําลังของสติและสมาธิ จิตจึงผองใสเบิกบาน ควรแกการใชปญญาในการจัดการส่ิงตาง ๆ ได นอกจากน้ี ยังมี

หลักของไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค 8 เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตโดยมีความสัมพันธกัน กลาวคือ แมวาการจัด

เรียงลําดับในองคธรรมทั้งสองจะมีความแตกตางกันแตการใหผลน้ันจะมีความเอ้ือกันทั้งระบบ เม่ือเปนมรรคเริ่มดวยสัมมาทิฏฐิ 

สัมมาสังกัปปะและลงทายดวยสัมมาสมาธิ แตในระบบไตรสิกขาจึงเอาสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ที่เปนหมวดปญญา ไป

ตอทายสัมมาทิฏฐิ เน่ืองจากมรรคเปนระบบการปฏิบัติที่มุงเน้ือหา แจกแจงใหเห็นองคประกอบที่เปนขอยอยวามีอะไรบาง 

การจัดลําดับความสัมพันธของมรรคเปนการจัดตามหนาที่ของมันที่อยูในตัวผูปฏิบัติธรรม คือถาขาดสัมมาทิฏฐิเสียแลว

องคประกอบอ่ืนจะเกิดขึ้นไมได เม่ือเห็นอยางไร เชื่ออยางไร เขาใจอยางไร มีทัศนคติอยางไร ก็ดําริหรือคิดการอยางน้ัน คิด

คืบหนาไป ก็เห็นจะแจงเขาใจชัดยิ่งขึ้น คิดไดอยางไรก็พูดไปอยางน้ัน เปนความคิดดี พูดดี ทําดี ดําเนินสืบตอไป เปนสัมมา

ทั้งหมด   

เพราะวา ไตรสิกขา เปนระบบปฏิบัติที่มุงในแงใชงาน ไตรสิกขากาวจากการเก่ียวของกับบุคคลในฐานะเวทีสัมพันธ

ขององคธรรมตาง ๆ หรือกาวจากจุดเนนที่ภายในจิตใจของบุคคลออกมาสูจุดเนนดานภายนอก กําหนดการแสดงออกภายนอก 

ใหสะทอนกลับเขาไปมีอิทธิพลตอความคิดความเห็นภายในจิตใจ ไตรสิกขาจึงกาวขามความสัมพันธที่เปนไปตามลําดับระหวาง

องคธรรมดวยกันเองออกมาสูการฝกคนเปนขั้นเปนตอน จากสวนที่หยาบไปหาสวนที่ละเอียด คือเริ่มดวยฝกกาย วาจา เขาไป

หาจิตใจ และปญญา สวนสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแลวน้ันจะเปนเหมือนหัวขบวนที่มีกําลังในการชักลากองคธรรมที่เหลือทั้งหมด  

เม่ือสัมมาทิฏฐิเจริญขึ้นก็ทําใหองคธรรมทั้งหมดเจริญตามกันไปอยางน้ีตลอดระยะเวลาแหงการพัฒนาปญญา โดยบุคคล

จะตองตรวจทานตนเองอยูเสมอวาทิฏฐิของตนนน้ันยังเปนสัมมาทิฏฐิอยูหรือไม ดวยการตรวจสอบผลของการกระทํา ไดแก 

เรื่องของศีล การไมเบียดเบียน มีความอายชั่วกลัวบาป ความเชื่อในเรื่องกฏแหงกรรม การใหผลของกรรม มีความกตัญูรูคุณ

โดยเฉพาะพระคุณของบิดามารดา เชื่อในพระรัตนตรัย เชื่อในเรื่องชาติภพ และเชื่อวาผูบรรลุคุณวิเศษมีจริง เหลาน้ีเปนเครื่อง

ยืนยันวาบุคคลน้ันเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ถึงแมวาปญญาที่เกิดขึ้นจากการอบรมหรือฝกตนน้ี ยังไมใชปญญาที่เปนเปาหมายสูงสุด

ในทางพุทธปรัชญาเถรวาท เปนปญญามาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนชีวิตที่ไมเบียดเบียนสรางความ

เดือดรอนแกตนเอง อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ไมเบียดเบียนสังคมและโลกที่เราอาศัยอยู จะกระทําการส่ิงใดก็

ประกอบดวยปญญาจึงนําพาใหชีวิตมีแตความสงบสุข หม่ันพากเพียรฝกฝนตนเองเพื่อพัฒนาปญญาของตนน้ัน ไปสูเปาหมาย

สูงสุดของพุทธปรัชญาเถรวาท คือ โลกุตตระปญญาน่ันเอง 
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ศีล 5 กบัการแกปญหาภาวะ “ไรศีล” ในสังคมไทย 

5 Precepts and the Solution to the Problem of “Immoral Condition” 

in Thai Society 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอใหผูอานเขาใจและตระหนักถึงภาวะ “ไรศีล” ในสังคมไทย และเพื่อสราง

ความรูความเขาใจถึงความสําคัญของศีล 5 อันจะเปนสวนหน่ึงในการผลักดันใหเกิดการนําหลักศีล 5 ไปใชในทางปฏิบัติที่

แพรหลายเพื่อปองกันปญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในอนาคต  และความสําคัญของศีล 5 ตลอดจนบทบาทของศีล 5            

ในการปองกันภาวะ “ไรศีล” หรือปญหาอาชญากรรมในสังคมไทย ซ่ึงสรุปไดวาภายใตสภาพสังคมปจจุบันที่กดดัน  เปาหมาย

ทางสังคมที่ใหความสําคัญกับ “เงิน” และ “ชื่อเสียง” สงผลใหมนุษยผูเต็มไปดวยกิเลสตัณหากระทําความผิดไดโดยงาย           

ศีล จึงเปนขอพึงปฏิบัติที่กําหนดขึ้นเพื่อจัดการกับความวุนวาย และความไรระเบียบของสังคม  โดยศีลเบื้องตนที่พึงปฏิบัติ

โดยทั่วไป คือ หลักของศีล 5 ซ่ึงเปนขอหามที่พึงยึดเปนเครื่องเตือนสติ  ยับยั้งจิตใจกอนจะนําความเสียหายมาสูตนและคนใน

สังคม และดวยแนวคิดกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการแกไขปญหาอาชญากรรม             

ที่เกิดขึ้นในสังคม และดวยแนวคิดอาชญาวิทยาเชิงพุทธที่มุงเนนหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาอาชญากรรมที่ระดับของ

จิตใจ โดยศีล 5 อันเปนธรรมะขอหน่ึงที่เปนกฎ ขอหาม ที่สามารถยึดเปนหลักเตือนใจและหามปรามพฤติกรรมอาชญากรได

เปนอยางด ีปจจุบันจึงมีการนําหลักศีล 5 มาประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาอาชญากรรม และควรสงเสริมศีลให 5 เปนแนวปฏิบัติ

ที่ขยายวงกวางครอบคลุมสังคมไทยอันเปนสังคมพุทธเพื่อลดและปองกันปญหาอาชญากรรม หรือสภาวะ “ไรศีล” ในสังคม 

อยางตอเน่ืองในอนาคต 

 

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1029 

1. บทนํา  

 

 ในคัมภีรพระพุทธศาสนา “ศีล” หมายถึง ความประพฤติที่ดีงาม สะอาด ทั้งกาย และวาจา อันมาจากใจที่สูงเปน

กุศล ศีล จึงเปนวินัยในสังคม ใหรูจักยับยั้งชั่งใจในการที่จะควบคุม กาย วาจา ใจ ของตนไมใหเบียดเบียนกัน และ รูจักละอาย

ตอความชั่วที่นําความเดือดรอนมาใหกับตนเองและผูอ่ืน ทําใหเกิดชีวิตที่สงบเรียบรอยอยูในสังคมดวยดี และเกิดสันติสุขขึ้นใน

สังคม โดย “ศีล 5”  ถือไดวาเปนกฎระเบียบอยูคูกับสังคมชาวพุทธของไทยมายาวนาน กอนที่จะมีการตรากฎหมายขึ้นมา

บังคับใชเสียอีก ศีล 5 ไดจัดระเบียบชีวิตความเปนอยูในสังคมของมนุษยใหอยูอยางปกติสุข ดังที่พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต) 1 

ไดกลาววา  

 “...การรักษากาย วาจา อยางดี ไมเบียดเบียนกัน จะเปนพื้นฐานการดํารงชีวิตของผูคนในสังคมเพื่อใหสังคมโดยรวม

เกิดความสงบรมเย็นขึ้นได โดยหลักธรรมพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึงปฏิบัติเปนเบื้องตนน้ันคือ หลักศีล 5...2  

ดวยผลแหงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป  สงผลใหหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกตื่นตาตื่นใจกับความแปลกใหมของ

วิทยาการอันทันสมัย  อีกทั้งเริ่มแขงขันกันพัฒนาประเทศ แยงชิงความเปนหน่ึงทางเศรษฐกิจและสังคม “เงิน” กลายเปน

ปจจัยสําคัญในการแลกเปล่ียนและสรางสัมพันธของผูคน  ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงผลใหเกิด

การเปล่ียนผานสังคมสูความเปนสมัยใหม  (modern society)  สังคมที่แมจะทําใหชีวิตของผูคนไดรับความสะดวกสบายใน

การดํารงชีวิตดวยส่ิงประดิษฐและเทคโนโลยีอันทันสมัย  แตอีกดานหน่ึงกลับดึงชีวิตและจิตใจของผูคนใหหางหายจาก

คุณธรรม ความดี ทุกสังคมตกอยูในเงื้อมมือของระบบทุนนิยม  ประกอบกับความตองการที่เพิ่มมากขึ้นจากความตองการ

ปจจัยส่ี เปนความตองการปจจัยที่หา หก หรือเจ็ดอยางไมมีที่ ส้ินสุดดังที่อับราฮัม มาสโลว3 เจาของทฤษฎีลําดับขั้นความ

ตองการกลาวถึงความตองการอยางไมมีที่ส้ินสุดของมนุษย  ดังน้ันเม่ือมนุษยไมรูจักพอในความตองการของตนเอง จึงนําไปสู

สภาวะตึงเครียดและแรงกดดันทางสังคมจากเปาหมายของชีวิตที่อยูภายใตกรอบแหงโลกทุนนิยมมุงแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ  

ความม่ังคั่ง เงินทอง กอเกิดอาชญากร หรือผูกระทําผิดที่เพิ่มมากขึ้นในสังคม จาก “สยามเมืองยิ้ม” คําที่ผูมาเยือนมักจะ

กลาวถึงเอกลักษณอันโดดเดนของคนไทยในอดีตที่ผูคนมีความยิ้มแยมแจมใส เมตตากรุณา มีการขอบคุณ ขอโทษ ใหอภัย ยึด

ม่ันในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาประจําชาติของไทย ดังที่พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก กลาวถึงความ

เปล่ียนแปลงของสังคมไทย ในหนังสือยิ้มนอย ๆ ในใจของทานวา  

 " ...เม่ือครั้งที่อาจารยเดินทางมาเมืองไทยใหม ๆ ประมาณ 36 ปกอน อาจารยรูสึกวาบรรยากาศบานเมืองใน

ชวงเวลาน้ันดูรมเย็นเปนสุข โดยเฉพาะในสังคมชนบท เม่ือพบหนากันไมวาจะเปนใครก็ตามเขาก็จะยินดีตอนรับดวยใบหนายิ้ม

แยมแจมใสสมกับไดชื่อวาเปนสยามเมืองยิ้ม ผูคนมีความเปนมิตรตอกันไมทํารายกันรุนแรงเหมือนอยางในปจจุบันมีการกอ

วินาศกรรม เผาบาน เผาเมืองฆากัน ทํารายกันถึงขนาดมีการพดูกันวา สังคมไทยมีความแตกแยก เกลียดชังกัน...”4    

 เม่ือสภาพสังคมมีความแปรเปล่ียน รังสรรคส่ิงยั่วยุทางวัตถุใหผูคนหลงใหลมัวเมากับทรัพยสินเงินทอง สภาพสังคมที่

เต็มไปดวยกิเลสตัณหา ความอยากไดอยากมี จึงเปนการยากที่คนในสังคมจะรักษากาย วาจา ใจ ใหสงบ สะอาด หรือเปนปกติ

สุขได ปญหาอาชญากรรมจึงปรากฏอยางดาษดื่นทั่วทุกสังคม จากอาชญากรรมพื้นฐานอยาง การลัก จ้ี ชิง ปลน ไดพัฒนาสู

รูปแบบอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรง และมีรูปแบบที่ซับซอนมากขึ้นตามการพัฒนาของสังคม ตลอดจนตัวอาชญากรที่

                                                        
 1 สมณศักดิ์ในขณะนั้น  ปจจุบันคือ  ศาสตราจารยพิเศษ  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  เจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 

 2 พระเทพเวที (ประยทุธปยุตโต). (2532). พจนานกุรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. 

 3 คนึง นันทะนะ. (ม.ป.ป.). ทฤษฎีลําดบัขัน้ความตองการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation). กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยเจาพระยา. 

 4 พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก. (2553). ทกุขเพราะไมมีเมตตาแกตนเอง. ย้ิมนอยๆ ในใจ. กรุงเทพฯ: อักษรสัมพันธ (1987). น. 1-4. 
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แพรกระจายอยูทุกกลุมชน ไมวาจะยากดีมีจน เด็กหรือผูใหญ ชายหรือหญิงตางมีการกระทําผิดไดทั้งส้ิน โดยพระพรหมคุณา

ภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (สมณศักดิ์ขณะน้ัน)จึงกลาววา “…ปจจุบันประเทศไทยมีการลวงละเมิดศีล 5 มากแทบจะเรียกไดวาไรศีล

...”5  

ดังน้ันผูเขียนจึงรอยเรียงบทความน้ีขึ้นเพื่อใหผูอานเขาใจและตระหนักถึงภาวะ “ไรศีล” ในสังคมไทย และเพื่อสราง

ความรูความเขาใจถึงความสําคัญของศีล 5 อันจะเปนสวนหน่ึงในการผลักดันใหเกิดการนําหลักศีล 5 ไปใชในทางปฏิบัติเพื่อ

ปองกันปญหาอาชญากรรมอีกแนวทางหน่ึงใหกับสังคมไทยไดในอนาคต  

 

2. อยางไรจึงเรียกวาภาวะ “ไรศีล” 

 

 ภาวะ “ไรศีล” อาจไมไดมีการบัญญัติความหมายไวอยางชัดเจนแตหากยอนมองสภาพสังคมไทยปจจุบันจะสามารถ

เขาใจถงึภาวะ “ไรศีล” ไดโดยงาย ดังที่จะสังเกตไดจากขาวอาชญากรรมที่ปรากฏในสังคมไทยปจจุบันเปนคําตอบที่ดีในการ

ชี้ใหเห็นถึงภาวะ “ไรศีล” อยางชัดเจนโดยเฉพาะการไรศีล 5 เน่ืองจากอาชญากรรมที่พบมีความสอดคลองตอศีล ทั้ง 5 ขอ ดัง

ตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 1  อธิบายถึงความสอดคลองของศีล 5 กับอาชญากรรมในสังคมไทย 

ศีล 5 กรณีศึกษา ผลจากการกระทําผิด 

ศีลขอท่ี 1  

เวนจากการฆาสัตวตั ด

ชีวิตและ เบียดเบียนชีวิต

ของกันและกัน 

 

 

 

 

 

 

 

25 พฤษภาคม 2560 "เปรี้ยว" หรือ น.ส.ปรียานุช โนน

วังชัย ที่กลายเปนอาชญากรสาวชื่อดังในคดีฆาหั่นศพ 

“แอม” เพียงเพราะแอม เปนสายใหตํารวจเรื่องยาเสพ

ติดจนทําใหแฟนเปรี้ยวถูกจับ6 

 

ทําใหขาดอิสรภาพในเรือนจํา และไดรับ

ความทุกขทั้งกายและใจ 

ศีล\ 

 

 5 

กรณีศึกษา ผลจากการกระทําผิด 

   

 
 

 

                                                        
 5 ขันทอง วฒันะประดิษฐ. (2558). พุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล 5.วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปที่ 5. น.3. 

 6 คมชัดลึก. (2560). ทําไม "เปร้ียว" กลาหัน่ศพ !? ซึ่งทําใหเธอกลายเปนผูตองหาหญิงรายแรกของไทยที่กอเหตุฆาตกรรมแลว

ชําแหละศพ  ทําความรูจักเธอผานพ่ีสาว "ทองเดียวกนั" สืบคน 5 พฤศจิกายน 2560. จาก www.komchadluek.net/news/scoop/281918. 
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ศีล 5 กรณีศึกษา ผลจากการกระทําผิด 

ศีลขอท่ี 2  

เ ว น จากการ ลั กทรั พ ย 

ขโมยของผูอ่ืน 

 

 

 

8 พฤศจิกายน 60 สาวมหาภัยฉกเงินหญิงชราใน รพ.

ราษฎรบูรณะ โดย สารภาพเพิ่งทําครั้งแรก สามีตายตอง

สูชีวิตลําพัง นําเงินมาเปนทุนรักษาตัว และจายคาจายคา

หวยใตดินที่คางชําระเจามือ7 

ทําใหเกิดความอับอาย และเสียทรัพย

มากยิ่งขึ้น  

ศีลขอท่ี 3  

คื อ  ใ ห เ ว น จ า ก ก า ร

ประพฤติผิดในกาม หรือ

เวนจากการประพฤติผิด

ประเวณี 

        

 

 

 

 

 

 

5 กรกฎาคม 2557 นายวันชัย หรือเกม แสงขาว อายุ 

21 ป พนักงานปูเตียง การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 

กอคดีขมขืนฆา “นองแกม” เด็กหญิงวัย 13 ป บนตูนอน

รถไฟและโยนรางเหยื่อทิ้งทางหนาตางรถไฟในเขต  

จ. ประจวบคีรีขันธ8  

ทําใหไดรับความอับอาย ถูกคนในสังคม

เกลียดชัง ถึงกับใหลงโทษประหารชีวิต  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 7 ไทยรัฐออนไลน. ( 2560). จบัแลวสาวมหาภัยฉกเงินหญิงชราใน รพ.ราษฎรบรูณะ เอาไปจายคาหวยใตดิน. สืบคน 9 ธันวาคม 

2560. จาก  https://www.thairath.co.th/content/1129263 

 8 ไทยรัฐออนไลน. ( 2557). ตดัสนิคดีนองแกมประหารไอเกมหื่นขมขืนฆา. สืบคน 5 พฤศจิกายน 2560. จาก  

https://www.thairath.co.th/content/453881 
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 9 คมชัดลึก. (2560) . ดวน! ออกหมายจับ "ดร.สวัสดิ์"  โกงเงินสหกรณจุฬาฯ.สืบคน 5 พฤศจิกายน 2560.  

 จากhttp://www.komchadluek.net/news/breaking-news/273001 

 10 ไทยรัฐออนไลน. (2560). พยานยันชดั หมอยอรน คลายคนเมาขบัทับรปภ. เพ่ือนเศรามารับเคราะหแทน. สืบคน 5 

พฤศจิกายน 2560.  จากhttps://www.thairath.co.th/content/1125197. 

ศีล 5 กรณีศึกษา ผลจากการกระทําผิด 

 

ศีลขอท่ี 4  

คือ ใหเวนจากการพูดเท็จ 

พูดไมเปนความจริง 

        

 

 

21 เมษายน 2560  รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา อดีต

ประธานกรรมการดํ าเ นินการสหกรณออมทรัพย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ถูกอนุมัติหมายจับใน

ขอหาฉอโกงประชาชน เน่ืองจากหลอกเพื่อนอาจารย

เพื่อนรวมมหาวิทยาลัย ลงทุนซ้ือโควตาสลากกินแบง

รัฐบาล หรือ ลอตเตอรี่ โดยมีผูตกเปนเหยื่อมากกวา 

160 คน รวมมูลคาความเสียหาย 1,400 ลานบาท9 

ทําใหเส่ือมเสียชื่อเสียงและความดีที่เคย

กระทํามา ไมมีคนเชื่อถือในส่ิงที่พูดอีก

ตอไป 

ศีลขอท่ี 5  

เวนจากการดื่มสุรา และ

เมรัยรวมถึงเครื่ องดอง

ของเมา ยาเสพติดใหโทษ 

 

       10 พฤศจิกายน 2560 นายแพทยยอรน    จิระ

นคร รองผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและเปน

สาธารณสุขนิเทศก เขต 12 เมาสุราขับรถยนตเกง พุง

ชนประตูขณะ นายสมชาย ยามดี อายุ 22 ป รปภ.ของ

กระทรวงกําลังปดประต ูไดรับบาดเจ็บสาหัส10 

เส่ือมเสียชื่อเสียง ตําแหนงหนาที่การ

งาน เสียทรัพยสิน 
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จากตารางเปรียบเทียบอาชญากรรมในสังคมไทยกับหลักศีล 5 ขางตน แสดงใหเห็นถึงการกระทําผิดที่เกิดขึ้นไมเพียง

เปนความผิดในทางกฎหมายเทาน้ัน แตยังมีลักษณะที่ละเมิดตอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของศีล 5 อยางเห็นไดชัด  

ทําใหปจจุบันประเทศไทยกลายเปนอันดับตน ๆ ของประเทศที่มีอันตรายตอนักทองเที่ยวมากที่สุดในโลก  โดยจากการรายงาน

ของกรุงเทพธุรกิจเม่ือวันที่ 9 มิถุนายน 2560 วาเว็บไซต  บิสสิเนสอินไซเดอร ออสเตรเลีย เปดเผยโดยอางรายงานการแขงขัน

ดานการทองเที่ยวจัดทําโดยเวิลด อีโคโนมิค ฟอรัมวา ไทยติดอันดับที่ 19 ใน 20 ประเทศที่อันตรายสําหรับนักทองเที่ยวมาก

ที่สุดในโลก โดยในชวง 13 ปที่ผานมา มีผูเสียชีวิตจากเหตุรุนแรงจํานวนกวา 6,500 ราย11  นอกจากน้ีขอมูลจากการสํารวจ

ของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวาในป  2557  มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลลเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 32.3 โดยผูชายมีอัตรา

การดื่มสุรา  สูงกวาผูหญิงประมาณ 4 เทา กลุมวัยทํางานมีอัตราการดื่มสุรา สูงกวากลุมเยาวชนและกลุมผูสูงวัย  (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 งานสถิติ ดั งกล า วชี้ ใ ห เห็ นถึ งค วามไมปกติ ของ สั งคมไทยอย า ง เห็ น     

 ไดชัด  ซ่ึงความไมปกติถามองในมุมของพระพุทธศาสนา ตามความหมายของ “ศีล” ก็อาจกลาวไดวาสังคมไทยมีความเส่ือม

ของศีลมากขึ้นทุกทีซ่ึงจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ15 พบวา มีเพียงรอยละ 5.4 เทาน้ันของจํานวน ผูเขาวัดที่

รักษาศีล 5 เปนประจําทุกวัน จึงเปนที่มาของภาวะที ่พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (สมณศักดิ์ในขณะน้ัน)  กลาววา “…

ปจจุบันประเทศไทยมีการลวงละเมิด ศีล 5 มากแทบจะเรียกไดวาไรศีล...”16 ก็วาได 

 

3. “ศีล 5” สําคัญไฉน 

 

“ ศีลเปนเบื้องตนเปนที่ตั้งเปนบอเกิดแหงคุณความดีทั้งหลายและเปนประธานแหงธรรมทั้งปวง บุคคลใดชําระศีลให

บริสุทธ์ิแลว จะเปนเหตุใหเวนจากความทุจริต จิตจะราเริงแจมใส และเปนทาหยั่งลงมหาสมุทร คือ นิพพาน”17 

จากคํากลาวกอนอาราธนาศีลขางตนแสดงใหเห็นวาศีล ในฐานะที่เปนพื้นฐานแหงการประพฤติที่ดีงาม และยังความ

ผาสุกมาสูผูนอมนําไปปฏิบัติ โดยศีลไดถูกนํามาเปนเครื่องกําหนดกฎเกณฑการอยูรวมกันในสังคมกอนที่จะมีการตรากฎหมาย

ขึ้นใชอยางเชนทุกวันน้ี เพื่อใหสังคมน้ันเกิดความสงบเรียบรอย18  ในคัมภีรพระพุทธศาสนา สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของ

ศีล ซ่ึงมีจุดหมายเพื่อมุงเนนขัดเกลากิเลสในใจตน เพื่อเปนฐานใหเกิดสมาธิที่ม่ันคงและมีปญญาเห็นความจริงในอริยสัจ 4 ใน

                                                        
 11 กรุงเทพธุรกิจ. (2560). ไทยตดิโผ 1 ใน 20 ชาติอนัตราย.  สืบคน 5 พฤศจิกายน 2560. 

จาก:http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/758656.                                                                                                                              

 12 กลุมสถิติสังคม.(2557). การสํารวจพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี และการดืม่สุราของประชากร พ.ศ. 2557. สํานักงานสถิติแหงชาติ.  

น.20. 

 13 ไทยรัฐ. (2556)ไทยฉาวสถติคิดี "ขมขืน" พุงตดิอันดบัโลก. สืบคน 5 พฤศจิกายน 2560.  

จาก http://www.dmh.go.th/ stydepression/news/view.asp?id=411. 

 14 เดลินิวส. (2556). ไทยตดิอันดับคอรรัปชั่นที่ 2 ของเอเชีย อิเหนาแชมป. สืบคน 5 พฤศจิกายน 2560.  

จาก https://www.dailynews.co.th. 

 15 สํานักงานสถิติแหงชาต.ิ (2555). สถติศิาสนาและวัฒนธรรม. สืบคน 5 พฤศจิกายน 2560. จากwww.nso.go.th/sites/2014 

 16 ขันทอง วฒันะประดิษฐ. (2558). พุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล 5.วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปที่ 5. น.3. 

 17มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. เลม 36. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. น.445 

 18 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ผูจัดทํา. (2539). พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลม 11. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. น.89-97. 
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ที่สุด ศีลจึงเปนขอปฏิบัติเพื่อการประพฤติพรหมจรรย ทั้งของหมูสงฆสาวก และคฤหัสถผูที่เปนอุบาสก อุบาสิกา ใน

พระพุทธศาสนา19 ศีลไมเพียงการฝกหัดความประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีงามและทําใหผูที่พบเห็นเกิดความเล่ือมใสศรัทธา

เทาน้ัน แตศีลในยังเปนเครื่องมือตรวจสอบตนเองวาเปนผูที่มีศรัทธาม่ันคงในพระรัตนตรัย และเปนผูประกอบดวยศีลอยาง

เครงครัด  ไมถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงําเปนไปเพื่อสมาธิเปนทางใหพนจากอบายภูมิ20 โดยหลักธรรมสําหรับประชาชนชาว

พุทธน้ัน หมายความถึง ศีล 5 หรือศีลอุโบสถที่คฤหัสถพึงปฏิบัติ ซ่ึงมีจุดมุงหมายใหเกิดความเห็นถูกนําพามาซ่ึงความสุขหลุด

พนอํานาจกิเลสตัณหา ความตองการอันไมเหมาะไมควรทั้งปวง ดังน้ันการรักษาศีลไมใชเปนการกระทําตามกฎขอบังคับ 

เพราะธรรมชาติของมนุษยน้ันยิ่งบังคับยิ่งเกิดการตอตาน หาทางหลบเล่ียงไมใหผิดกฎขอบังคับ ไมไดเห็นความสําคัญที่แทจริง

ในการปฏิบัติตามกฎ หรือ ศีล น้ัน แตในทางตรงขาม ศีล ที่เกิดจากสมาธิและปญญาพิจารณาเห็นถึงคุณประโยชนของศีลในแต

ละขอ รูถึงจุดมุงหมายที่แทจริงแลวจะนําไปสูการปฏิบัติดวยความตั้งใจ สํารวมระวัง เพื่อกาวไปสูจุดมุงหมายแหงศีลน้ัน 

ศีล 5 เปนคุณธรรมพื้นฐาน เปนเครื่องชวยควบคุมกายวาจาของมนุษยใหเรียบรอย เพื่อ ใหมนุษยอยูรวมกันในสังคม

อยางสงบสุขพอสมควร หากมีผูใดทําผิดศีลขอใดขอหน่ึง หรือหลายขอแลวก็จะแสดงพฤติกรรม หรือการกระทําที่ผิดปกติของ

มนุษยออกมา ซ่ึงจะกอใหเกิดความสับสนวุนวาย ความเดือดรอนทั้งตอตนเอง หมูคณะ และสังคมสวนรวม21 ศีล 5 

ประกอบดวยของดเวนจากบาปทั้ง 5 ประการ22 โดยมีรายละเอียดที่สาธุชนชาวพุทธพึงไดเรียนรูและเปนแนวทางในการยับยั้ง

ชั่งใจกอนตัดสินใจกระทําส่ิงที่พึงงดเวน และพึงทราบถึงผลของการรักษาศีล และการไมรักษาศีลเพื่อเปนแรงผลักดันใหมีการ

ปฏิบัติตามอยางตอเน่ือง ดังน้ี  

ศีลขอที่ 1 เวนจากการฆาสัตวตัดชีวิต คือ เวนจากการเบียดเบียนชีวิตของกันและกัน ส่ิงที่หามของศีลขอ 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 เคล่ือนยายเชน ไก หรือ หมูที่มีการจับผูกขาและหิ้วไป เปนการทรมาน การผจญสัตว คือการทรมานสัตว 

เพื่อความสนุก รวมไปถงึการพนันขันตอ  

ผลของการรักษาศีลขอที่ 1 ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เชื่อวาเม่ือละจากโลกแลวจะเกิดเปนเทวดา หรือ

มนุษยอีกครั้งที่มีรูปลักษณงดงาม สมบูรณแข็งแรง อายุยืน เปนที่รักของชนทั้งหลาย  

ผลของการขาดศีลขอที่ 1 จะเปนผูที่มีโรคภัยมาเบียดเบียนเสมอ ทุพพลภาพ และมีอายุส้ัน 

 ศีลขอที่ 2 คือใหเวนจากการลักทรัพย ขโมยของผูอ่ืน หรือเรียกวา “โจรกรรม” คือกระทําอยางโจรลักษณะของ

โจรกรรม ประกอบดวย การลัก คือ เอาทรัพยของผูอ่ืนที่เจาของไมเห็น ชิงหรือว่ิงราว คือการชิงเอาทรัพยที่เขาถือหรือใช

ประดับอยู ลักตอน คือ คือการขโมยตอนสัตวเล้ียงไป แยง คือ แยงเอาของที่ผูอ่ืนทําตกไว ลักสับ คือ การสับเปล่ียนชื่อหรือ

ส่ิงของของผูอ่ืน ตู คือ การกลาวตูของผูอ่ืนเปนของตน ฉอ คือ การรับฝากของจากผูอ่ืน และยึดของน้ันไวเปนของตน ยักยอก 

คือ ผูทําหนาที่รักษาของ และยกัยอกของน้ันไว ตระบัด คือไมยอมเสียภาษี การปลน  การหลอกลวง การกดขี่หรือกรรโชก คือ 

การใชอํานาจขมเหงเอาทรัพยของผูอ่ืน ลักซอน คือ นําส่ิงของไปเก็บซอนไวหวังนําไปเปนของตนในภายหลัง 

                                                        
 19 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ผูจัดทํา. (2539). พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เลม 9. 

กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. น.198-200 

 20 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ผูจัดทํา. (2539). พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เลม 10. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. น.103-104 

 21 สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ. (2558).ความหมายของศีล 5. สืบคน 9 ธันวาคม 2560. จาก  

http://cpm.onab.go.th/index.php? 

 22 สรรคชัย พรหมาษี. (2545). ความรูเร่ืองศีล 5 รักษาศีล 5 แลวไดอะไร. พิมพคร้ังที่ 5. กรุงเทพฯ: วัฒนาการพิมพ.น.1. 
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ผลของการรักษาศีลขอที่ 2 ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เชื่อวาจะเปนผูที่มีทรัพยมาก หาทรัพยไดงาย คิดส่ิง

ใดมักสมปรารถนาโดยงาย 

ผลของการขาดศีลขอที่ 2  เปนคนยากจน อดอยาก ทรัพยถูกทําลายไดงายและรวดเร็ว 

 ศีลขอที ่3 คือ ใหเวนจากการประพฤติผิดในกาม หรือเวนจากการประพฤติผิดประเวณี ลักษณะที่ผิดประเวณีของ

ฝายชาย คือ การสมสูกับหญิงที่มีสามีแลว การลักลอบสมสู หรือฉุดคราลักพาหญิงที่มีญาติปกครอง  การสมสูกับหญิงที่มีกฎ

หามสมสู เชน ภิกษุณี หญิงที่รักษาอุโบสถศีล ลักษณะที่ผิดประเวณีของฝายหญิง คือ หญิงที่มีสามีเปนของตนอยูแลว หรือยัง

ไมมีสามีแตแตมีผูปกครองดูแลอยูกระทําการสมสูกับฝายชาย 

 ผลของการรักษาศีลขอที ่ 3 เปนที่รักของชนทั่วไป สงางาม ไมมีผูเบียดเบียนทําราย  

ผลของการขาดศีลขอที่ 3  มีผูเกลียดชังมาก เกิดในตระกูลต่ํา เปนกะเทย รางกายไมสมประกอบ ไดรับความอับอาย

อยูเสมอ 

 ศีลขอที่ 4 คือ ใหเวนจากการพูดเท็จ พูดไมเปนความจริง ซ่ึงการพูดเท็จมี 7 วิธี ไดแก พูดปด คือ การโกหก สาบาน 

คือการยืนยันความบริสุทธ์ิดวยการพูดเท็จ เพื่อใหผูอ่ืนเชื่อถือ ทําเลหกระเทห คือ การแสดงพฤติกรรมเพื่อหวังหลอกลวงผูอ่ืน 

มายา คือ การแสดงอาการหลอกลวง ทําเลศนัย คือ หลบเล่ียงใหคนฟงเขาใจผิด เพิ่มความ คือ การทําใหเรื่องเล็ก แตเพิ่มเติม

จนดูเปนเรื่องใหญ อําพราง คือ เรื่องที่มีมูลมากแตปกปดความบกพรองใหดูเปนเรื่องเล็ก 

ผลของการรักษาศีลขอที ่ 4 จะทําใหมีวาจาไพเราะ เปนที่เชื่อถือของคนทั้งหลาย มีฟนขาวสะอาด    

       สวยงาม ไมมีกล่ินปาก มีจิตใจที่ม่ันคง ไมฟุงซาน 

ผลของการขาดศีลขอที่ 4 จะทําใหพูดไมชัด มีปญหาชองปาก ทาทางไมสงาผาเผย จิตใจไมม่ันคง 

       ศีลขอที่ 5 ใหเวนจากการดื่มสุรา และเมรัยรวมถึงเครื่องดองของเมา ยาเสพติดใหโทษ 

ผลของการรักษาศีลขอที ่ 5 จะทําใหมีสติปญญาดี มีคนนับถือยําเกรง มีการคิด พูด และทําในส่ิงที่ด ี

ผลของการขาดศีลขอที่ 5 ทรัพยถูกทําลาย เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมาง เปนบอเกิดแหงโรค เส่ือม  

             เสียชื่อเสียง สติปญญาเส่ือมถอย23 

การรักษาศีล ทั้ง 5 ขอ อยางสมํ่าเสมอจึงเปนอีกแนวทางหน่ึงที่จํานําความสงบสุขมาสูตนเองและสังคมไดดังที่

พระเทพเวทีประยุทธปยุตโต ไดกวาวา “การรักษากาย วาจา อยางดี ไมเบียดเบียนกัน จะเปนพื้นฐานการดํารงชีวิตของผูคน

ในสังคมเพื่อใหสังคมโดยรวมเกิดความสงบรมเย็นขึ้นได โดยหลักธรรมพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึงปฏิบัติเปนเบื้องตนน้ันคือ หลัก

ศีล 524  

 

4. ศีล 5 กับการปองกันภาวะ “ไรศีล” ในสังคมไทย 

 

การลงโทษทางกฎหมายในลักษณะขมขูยับยั้ง ใหเทากับความผิดที่ทําไปตามแนวคิดอาชญาวิทยาแบบดั้งเดิม มิอาจ

แกไขปญหาอาชญากรรมในสังคมไทยไดดีเทาที่ควร แตกลับยิ่งเปนการเสริมความรูสึกเปนศัตรู ระหวางคูกรณี และละเลยการ

ฟนฟูสภาพจิตใจ หรือความเสียหาย ในระดับบุคคลทั้งตอผูกระทําและผูถูกกระทํา  นอกจากน้ีกระบวนการยุติธรรมกระแส

หลักไดผลักผูกระทําผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงดําเนินการโดยเจาหนาที่รัฐ นับวาเปนการจัดการปญหาที่ปลายเหตุ ไม

สามารถแกไขปญหาอาชญากรรมไดในระยะยาว แตกลับเกิดปญหาอ่ืนตามมา ไมวาจะเปนนักโทษลนคุก การจับแพะ การ

                                                        
 23 สรรคชัย พรหมาษี. (2545). ความรูเร่ืองศีล 5 รักษาศีล 5 แลวไดอะไร. พิมพคร้ังที่ 5. กรุงเทพฯ: วัฒนาการพิมพ. น.13-55 

 24 พระเทพเวที (ประยทุธปยุตโต). 2532. พจนานกุรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั. 
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กระทําผิดซํ้า เน่ืองจากผูพนโทษมักจะถูกตีตราและผลักออกจากสังคม การไรจุดยืนในสังคมสงผลใหผูเคยพลาดพล้ังตอง

เหลียวหลังกลับไปสูเสนทางอาชญากรอีกครั้ง  

 ปจจุบันนักอาชญาวิทยาจึงขยายขอบเขตความสนใจการศึกษาอาชญาวิทยาไปสูอาชญาวิทยาและกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือก หรือกระบวนการยุติธรรมชุมชน25 เพื่อแกไขปญหาที่ตนเหตุโดยอาศัยความรวมมือจากทุกสวนของสังคม 

เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาสรางความสุขสงบกลับสูสังคมไดอยางยั่งยืนซ่ึง โดยศีล 5 เปนหลักธรรมที่เริ่มมีการนํามาศึกษาเพื่อ

การปรับใชในการลดปญหาอาชญากรรมในสังคมปจจุบัน โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน และ

ประชนรวมกันในการลดปญหาอาชญากรรม ใหคนที่กระทําผิดในฐานความผิดที่ไมรายแรง เล่ียงจากการเขาสูกระบวนการ

ยุติธรรมกระแสหลัก เปล่ียนมาสูการชวยเหลือจากคนในสังคมใหโอกาสทางสังคมตอผูกระทําผิดอยางยอมรับและเขาใจ จะ

สามารถเปล่ียนผูกระทําผิดใหกลายเปนคนดี คืนทรัพยากรมนุษยที่ดีสูสังคม 

และดวยแนวคิดอาชญาวิทยาเชิงพุทธ ซ่ึงอัณณพ ชูบํารุง26  ไดกลาววาพระพุทธศาสนาจะเนนปจจัยทางจิต โดยมอง

วาผูที่ประกอบอาชญากรรม คือผูที่ไมสามารถยับยั้งจิตใจของตนเองได ทําใหเกิดความโลภ ความโกรธ และความหลง หรือก็

คือกิเลสอันเปนภาวะที่ทําใหจิตใจเศราหมอง ทําใหคิดผิด พูดผิด และทําผิด เม่ือมีการกระทําส่ิงใดที่เปนการละเมิดกฎหมาย

อาญา การกระทําน้ันก็จะกลายเปนอาชญากรรม ซ่ึงมูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา27  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 อาชญาวิทยาเชิงพุทธจึงอาจจะสามารถเปนอีกแนวคิดหน่ึงที่มี

ความนาสนใจในการนํามาประยุกตใชในการมองสาเหตุ และหาแนวทางการแกไขปญหาอาชญากรรมในยุคปจจุบันได 

ดังน้ันดวยสภาพสังคมปจจุบันที่มีการละเมิดตอศีล จนเรียกไดวามีสภาพ “ไรศีล” และจากการรวบรวมผลงานวิจัย 

สามารถสรุปสาเหตุที่คนสวนใหญไมสามารถรักษาศีล 5 ไดน้ันเปนเพราะ มองวาศีล 5 เปนเรื่องอุดมคติ ยากที่จะใชไดจริงใน

ชีวิตประจําวัน ไมสามารถเอาชนะใจตอส่ิงยั่วยุได28 การตกอยูใตอิทธิพลของลัทธิบริโภคนิยม ที่ใหความสําคัญกับความสุขทาง

กายมากกวาความสุขทางใจ29 และยังมีทัศนคติวา หากรักษาศีลแลวเสีย ประโยชนก็ไมอยากทํา30 การตั้งอยูบนความประมาท

ทําใหขาดสติ และ ขาดความละอายเกรงกลัวตอการทําชั่ว31ดวยทัศนคติดังกลาวน้ี จึงทําให แรงจูงใจในการรักษาศีล 5 ของคน

ไทยนอยลง แมวาจะมีการเขาวัดปฏิบัติศาสนกิจมากขึ้น32 ดังน้ันจึงตองมีการสรางแรงจูงใจใหคนในสังคมรักษาศีลอยาง

แพรหลายมากขึ้น โดยการศึกษาของขันทอง วัฒนะประดิษฐ เรื่อง “พุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล 5” พบวา พุทธวิธี

สรางแรงจูงใจในการรักษาศีล 5 มีทั้งปจจัยภายนอกดวย การ ทําใหเกิดความศรัทธาและเล่ือมใสพระองค สรางแรงจูงใจให

ผูฟง สนใจ ใครรู เกิดการรับฟงคําสอนของพระองค เกิดศรัทธาในคําสอนเปนแรงจูงใจภายในที่ทําใหเกิดการนอมนําไปปฏิบัติ

                                                        
 25 กรรณิกา แพรว นิตยบูรณ. (ม.ป.ป.). ยุติธรรมชุมชน. สืบคน 9 ธันวาคม 2560 จาก www.gotoknow.org. 

 26 อัณณพ ชูบํารุง. (2540). อาชญาวิทยาแนวพุทธ. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

 27 มูลนิธศิึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา. (2554). สืบคน 18 พฤศจิกายน 2560. จาก 

www.dhammahome.com/webboard/topic. 

 28 พระมหาพิชิตชัย ยมพาลไพ. (2542). การศึกษาทศันะเร่ืองศีล 5 ของชาวพุทธไทยปจจบุัน ศึกษาเฉพาะกรณ ีการฆาสัตว. 

วิทยานิพนธ  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 29 พระมหาป๎ญญา ชยปญโญ. (2542). กาเมสุมิจฉาจารกับปญหาจริยธรรมในสังคมไทยปจจบุัน. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 

 30 พระสมพงษ ติกฺขธมฺโม. (2551). ศึกษาวิเคราะหแนวคดิเร่ืองมุสาวาทในพุทธปรัชญาเถรวาท. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑติ,  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 

 31 พระมหาสํารวย ญาณสวโร. (2542). การศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการลวงละเมิดศีลขอที่ 5 ที่มีตอ สังคมไทย. วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย. 

 32 ขันทอง วฒันะประดิษฐ. (2558). พุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล 5. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปที่ 5.น.3. 
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ดวยความตั้งใจ ทําใหผูฟง ความหวัง เปาหมาย เพราะการที่มนุษยมีเปาหมายจึงทําใหเกิดพลังการ ทุมเทตนทั้งกายและใจให

เปาหมายน้ันสําเร็จผล และแรงจูงใจภายนอกอัน เกิดจากบุคคลที่เรียกวากัลยาณมิตร เปนแบบอยางในการรักษาศีล 5 ซ่ึง

สะทอนใหเห็นจากคุณสมบัติ ภายนอก ที่มีความสะอาดกาย วาจา ชวนใหผูอ่ืนอยากรูจัก เขาใกล และคุณสมบัติภายใน ทั้ง

ดานปญญา ดานความบริสุทธ์ิ ดานเมตตากรุณา33 ดังคํากลาวที่วา “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” 

ปจจุบันจึงมีการสงเสริมใหนําหลักธรรมเรื่องศีล 5 มาประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตในสังคมอยางแพรหลาย โดย

โครงการหน่ึงที่สะทอนถึงการนําศีล 5 มาใชเพื่อลดปญหาอาชญากรรมในสังคมอยางเห็นไดชัด คือ  “โครงการหมูบานรักษา

ศีล 5 ” ซ่ึงจัดขึ้นโดยคณะสงฆมหาเถรสมาคม ปจจุบันนําโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ในการสงเสริมสรางความสมานฉันทของคนในชาติ ใหเกิด

ความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคลองกับเจตนารมณของการสรางความปรองดองสมานฉันท โดยให

พุทธศาสนิกชนไดนอมนําหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยโครงการไดมอบหมายใหสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ รวมกับคณะสงฆ หนวยงานราชการ สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคเอกชน 

กํานัน ผูใหญบาน องคกรเครือขายชาวพุทธ ไดขับเคล่ือนโครงการ โดยกําหนดเปาหมายทุกตําบล ทุกหมูบานทั่วประเทศ 

พรอมทั้งตั้งเปาตัวชี้วัด ใหเกิดสัมฤทธิผลอยางเปนรูปธรรม ภายใน 4 ป (ป 2557 - 2560)    
โดยจากการศึกษาโครงการศีล 5 ของ แพรภัทร ยอดแกว เรื่อง “ศึกษาเรื่องการถอดบทเรียนการดําเนินงานหมูบาน

ศีล  5 ของจังหวัดนครปฐม” พบวา ชุมชนมีแบบอยางที่ดีของผูนําทั้งฝายสงฆและผูนําทองถิ่น มีการประชาสัมพันธที่ดี โดยใช

การประชาสัมพันธทุกรูปแบบ มีการจัดกิจกรรมที่ดี ซ่ึงอาศัยทุนเดิมของชุมชนที่มีอยู และการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ใน

ทองถิ่นที่ใหการสงเสริมและสนับสนุน34  

และการศึกษาของวิษณุ  สุมิตสวรรค  ในการศึกษาการนําศีล 5 มารักษาในชีวิตประจําวัน ใหเกิดสันติสุขใน

สังคมไทยและเสนอแนวทางและสงเสริมการสรางสันติสุขในสังคมใหยั่งยืนจากแนวคิด หมูบานการรักษาศีล ๕ ประชาเปนสุข 

ในจังหวัดขอนแกน เปนหมูบานตนแบบเน่ืองจากชุมชนแหงน้ี มีการสรางขอบังคับรวมกัน จึงทําใหประชาชนในหมูบานแหงน้ี

ปฏิบัติตามกฎของหมูบาน ทําใหเกิดความสงบสุขในชุมชน นอกจากน้ีผลการศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาหนวยงานหรือองคกร

ทั้งภาครัฐและเอกชนควรมุงการสงเสริมพัฒนาและปลูกฝงใหเกิดครอบครัวตัวอยางและชุมชนหมูบานตนแบบ โดยใหเนนให

สมาชิกขององคกรปฏิบัติตามหลักการรักษาศีล 5 ตามแนวการใชชีวิตประจําวันใหมีความเปนผูที่ตั้งอยูในการเขาวัดและรักษา 

ศีล 5 เปนนิจ เน่ืองจากการเขาวัดรักษาศีลเพื่อเปนหลักในการรักษาคุณธรรมและจริยธรรมใหแกสมาชิกในชุมชนหรือ

ประชาชนอยางยั่งยืนตอไป35  

ทั้งน้ีในชวงระยะเวลาตามกําหนดเปาหมายทุกตําบล ทุกหมูบานทั่วประเทศ พรอมทั้งตั้งเปาตัวชี้วัด ใหเ กิด

สัมฤทธิผลอยางเปนรูปธรรม ภายใน 4 ป คือ ป 2557 – 2560 เม่ือสังเกตเปรียบเทียบกับสถิตของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

เปรียบเทียบกับสถิติการยื่นคําขอรับคาตอบแทนผูเสียหาย ของสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยใน

คดีอาญา ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2560 (ขอมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559)36 ดังแผนภูมิดังตอไปน้ี 

                                                        
 33 ขันทอง วฒันะประดิษฐ. (2558). พุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล 5 Buddhist Method for Creating Motivation To 

Observe  the Five Precepts .วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปที่ 5 (มกราคม-มิถุนายน 2558). 

 34
 แพรภัทร ยอดแกว. (2558).  การถอดบทเรียนการดาํเนินงานหมูบานศีล 5 ของจังหวดันครปฐม.  การประชุมวิชาการระดับชาติ

สังคมความรู และดิจิตอล. มหาวทิยาลัยเชียงใหม โรงแรมแคนทาร่ีฮิลส จังหวัดเชียงใหม. 

 35 วิษณุ  สุมิตสวรรค. (ม.ป.ป.).  การรักษาศีล ๕ กบัการสรางสันติสขุในสังคมไทยใหย่ังยืน  กรณีศึกษาหมูบานรักษาศีล ๕   

ในจังหวัดขอนแกน. ขอนแกน: มหาวิทยาลยัขอนแกน. 

 36 สํานักงานตํารวจแหงชาต.ิ (2560). สถิตขิองสํานกังานตํารวจแหงชาติเปรียบเทียบกบัสถติกาิรย่ืนคําขอรับคาตอบแทนผูเสียหาย 

ของสํานกังานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจาํเลยในคดอีาญา ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2560. สืบคน 18 พฤศจิกายน 2560. 
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จากแผนภมิูดังกลาว แสดงใหเห็นถึงปริมาณของอาชญากรรมที่มีจํานวนลดลงโดยเฉพาะในป 2560 แตแมจะไมเปน

ที่แนชัดวาการลดลงของอาชญากรรมเกิดจากการปฏิบัติศีล 5 ที่เพิ่มมากขึ้นจริงหรือไม แตมีความเปนไปไดวาการสงเสริมให

คนในสังคมมีการรักษาศีล 5 อยางกวางขวางจะทําใหการเกิดอาชญากรรมลดลงได เพราะการรักษาศีล 5 ไดสรางพื้นฐานหรือ

ภูมิคุมกันทางจิตใจที่ดใีนการประพฤติปฏิบัติใหกับคนในสังคม  

นอกจากโครงการหมูบานรักษาศีล 5 อันเปนโครงการตัวอยางที่มีการนําหลักธรรมเรื่อง ศีล 5 ไปสูการประยุกตใช

ในทางปฏิบัติของชุมชนและสังคมแลว ยังมีการศึกษาเก่ียวกับการนําหลักธรรมเรื่องศีล 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

การละเมิดศีล และการสรางแรงจูงใจดวย การปฏิบัติเปนแบบอยางเพื่อสรางศรัทธาในการรักษาศีลระดับพฤติกรรมและ

แรงจูงใจในการรักษาศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค โดยภาพรวม ผูตอบ

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นแนวทางการเสริมสรางสันติภาพตามหลักศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก37 วิไลพร อุนเจาบาน ไดทําการศึกษาเรื่อง “ศึกษาพฤติกรรมการ

นําศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของผูบรหิารและ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร” พบวา

ปญหา แนวทางการแกไข และ แนวทางสงเสริมการนําศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวัน จากผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

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_Police-

Ocipa_Overview.pdf. 

 37 ทรงเกียรติ์ เมนสุวรรณ, ขันทอง วฒันะประดิษฐ และพระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ. (2560). “แนวทางการเสริมสรางสันตภิาพตาม

หลักศลี 5 ของ นิสติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร Journal of MCU  

Peace Studies วารสารสันตศิึกษาปริทรรศน มจร ปที่ 5 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2560) P-ISSN : 2287-0962 Vol. 5 Special Issue  (May 

2017). 

แผนภูมิ แสดงสถิตของสํานักงานตาํรวจแหงชาติเปรียบเทียบกับสถิตกิารยื่นคําขอรับคาตอบแทนผูเสียหาย  

ของสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2560  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1039 

แบบไทย รักนวลสงวนตัวเขมงวดเรื่องวัฒนธรรมภาษา และตองปลูกฝงใหเปนคนซ่ือสัตย รณรงคใหความรูเรื่องพิษภัยของการ

ดื่มสุรายาเสพติด38  

พระประพันธศักดิ์ ธีรธมฺโม ไดทําการศึกษาเรื่อง การนําศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อสงเสริมจริยธรรมของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี พบวาปญหาและอุปสรรคในการนําศีล 5 ไปใชใน

ชีวิตประจําวัน พบวา กลุมตัวอยางสวน ใหญไมเขาใจเรื่องศีล 5 ที่ถูกตอง เห็นวาศีล 5 ไมเหมาะกับการประยุคใชในชีวิต

ปจจุบัน ไมสอดคลองกับการดํารงชีวิตที่มีการกระตุนความอยากความตองการสูง ทั้งน้ีพระประพันธศักดิ์ ธีรธมฺโม ไดเสนอแนว

ทางการสงเสริมจริยธรรมที่เก่ียวของกับศีล 5 คือ องคการทางพระพุทธศาสนา รัฐ และองคการทั่ว ๆ ไป ควรมุงสรางความ

เขาใจ และชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของศีล 5 ในฐานะที่ เปนคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานที่สําคัญแหงความเปนมนุษยอันจะ

นําไปสูปฏิสัมพันธ ระหวางกันอยางมีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยสรางพื้นฐานแหงวินัย เก้ือหนุนตอความกาวหนาในการ

ปฏิบัติและพัฒนาพฤติกรรมและจิตสํานึกที่สูงขึ้นไป39  

 จากความสําคัญ และการศึกษาการประยุกตใชหลักศีล 5 ในชีวิตประจําวันน้ัน ชี้ใหเห็นวาการนําหลักศีล 5 มาสูการ

ปฏิบัติในชีวิตประจําวันสามารถเปนอีกแนวทางหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมที่จะชวยลดปญหาอาชญากรรมได เพราะเม่ือมี

การขยายใหเกิดการนําหลักธรรมดังกลาวมาปฏิบัติอยางแพรหลายแลว ทุกคนจะงดเวนจากการกระทําที่จะนําไปสู 

อาชญากรรมทั้งหลาย คนดี หรือทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพจะหวนกลับสูสังคมอันจะนําไปสูการพัฒนาสังคม และประเทศที่

ยั่งยืนตอไป 

 

5. บทสรุป 

 

 ภายใตสภาพสังคมปจจุบันที่กดดัน เปาหมายทางสังคมที่ใหความสําคัญกับตัวเงิน และชื่อเสียงเกียรติยศ สงผลให

มนุษยผูเต็มไปดวยกิเลสตัณหาความทะยานยาก กระโจนเขาสูการกระทําความผิดไดโดยงาย  ศีล จึงกลายเปนขอพึงปฏิบัติที่

กําหนดขึน้เพื่อจัดการกับความวุนวาย และความไรระเบียบของสังคม โดยศีล เบื้องตนที่พึงปฏิบัติโดยทั่วไป คือ หลักของศีล 5 

ซ่ึงเปนขอหามที่พึงยึดเปนเครื่องเตือนสติ ยับยั้งจิตใจกอนจะนําความเสียหายมาสูตนและคนในสังคม  และดวยกระบวนการ

ยุติธรรมกระแสหลักที่เปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ บางครั้งเกิดการจับแพะ  บางรายพนโทษออกมาพรอมปริญญาวิชา

อาชญากร  หรือบางรายหวังจะเปนคนดีแตถูกสังคมตีตราจนขาดที่ยืนในสังคม ยากตอการดํารงชีวิต หมดทางเลือกอ่ืนในสังคม

จึงเกิดการกระทําผิดซํ้าแลวซํ้าอีก ไมสามารถแกไขปญหาอาชญากรรมไดอยางเด็ดขาด ยั่งยืน ศีลจึงนับวาเปนเรื่อง    ที่เริ่มมี

การศึกษาเพื่อการประยุกตใชในกระบวนการยุติธรรมในลักษณะของแนวคิดกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่อาศัยความ

รวมมือจากทุกภาคสวนของสังคมเพื่อรวมกันเยียวยา แกไขปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคม เพราะทุกคนตางเปนปจจัย

สําคญัที่มีผลตอการลดและเพิ่มขึ้นของปญหาอาชญากรในสังคมได และดวยแนวคิดอาชญาวิทยาเชิงพุทธที่มุงเนนหาสาเหตุ

และแนวทางแกไขปญหาอาชญากรรมที่ระดับของจิตใจ เพราะรากฐานพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากจิตใจเปนสําคัญดังคํ า

กลาวที่วา “จิตเปนนาย กายเปนบาว” ไมวาเราจะทําส่ิงใดยอมเกิดจากจิตใจเปนตัวกําหนด ดังน้ันจึงตองขัดเกลาจิตใจให

สะอาด และมีหลักยึดเหนียวที่เขมแข็งโดย ศีล 5 นับเปนธรรมขอหน่ึงที่เปนกฎ ขอหาม ที่สามารถยึดเปนหลักเตือนใจและหาม

ปรามพฤติกรรมอาชญากรไดเปนอยางดี ปจจุบันจึงมีการนําหลักศีล 5 มาประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาอาชญากรรม ดังเชน 

โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ที่ดูจะมีกระแสตอบรับที่ดีดวยผลอาชญากรรมที่เริ่มลดลงตั้งแตปที่เริ่มมีโครงการ และยังมี

                                                        
 38 พระประพันธศักดิ์ธีรธมฺโม. (2560). การนําศีล 5 ไปใชในชีวติประจาํวันเพ่ือสงเสริมจริยธรรมของนักเรียนระดบชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียน หนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวดัสระบุรี. จิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

วารสาร มจร พุทธปญญาปริทรรศน ปที่ 2 ฉบบที ่1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) 

 39 พระประพันธศักดิ์ ธีรธมฺโม. (ม.ป.ป.). การนําศีล 5 ไปใชในชีวติประจําวันเพ่ือสงเสริมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนหนอง แค (สรกิจพิทยา) จังหวดัสระบุรี. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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การศึกษาการนําหลักศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมศีล 5 ใหเปนแนวปฏิบัติที่ขยายวงกวาง

ครอบคลุมสังคมไทยอันเปนสังคมพุทธเพื่อลดและปองกันปญหาอาชญากรรมอยางตอเน่ืองในอนาคต 

 

6. ขอเสนอแนะ 

   

เม่ืออาชญากรรมทวีความรุนแรงมากขึ้นตามการพัฒนาของสังคม การจะใหใครคนใดคนหน่ึง หรือหนวยงานใด

หนวยงานหน่ึงเปนผูจัดการกับปญหาน้ันอยางในอดีตที่ผานมา ไมสัมฤทธ์ิผลยั่งยืนอีกตอไป ดังน้ันกระบวนการยุติธรรมจึงตอง

พัฒนา มองหาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันปญหาใหเทาทันกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้น แนวคิดอาชญาวิทยา

ทางเลือก หรืออาชญาวิทยาเชิงสมานฉันทอันเปนหลักคิดใหมเพื่อบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคมเปนหลัก

คิดที่นาสนใจในการลดทอนปญหาอาชญากรรม ประกอบกับแนวคิดอาชญาวิทยาเชิงพุทธที่มุงแกปญหาที่ระดับจิตใตสํานึก 

มองการแกปญหาโดยนําหลักคิดวิธีการทางพระพุทธศาสนามาจับกับปญหาอาชญากรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมอาชญากร

ใหเปนทรัพยากรที่ดีของสังคม  

การนําแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและหลักคิดหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องของ 

ศีล 5 อันเปนหลักธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนเบื้องตน เพื่อสรางกฎ ระเบียบใหเกิดขึ้นตั้งแตจิตใตสํานึก มาสูการ

ประยุกตใชภายใตสังคมที่มีการเติบโตทางสังคมเศรษฐกิจน้ัน ไมใชเรื่องแปลกหรือลาสมัย แตตองสรางความรูความเขาใจใหคน

ในสังคม เห็นความสําคัญในการรักษาศีล โดยมีการผลักดันใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และใชประโยชนจาก

การพัฒนาทางสังคมและเทคโนโลย ีเชน การเผยแพรหลักธรรมโดยอาศัยส่ือทางสังคม โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย เพื่อใหคนใน

สังคมเขาถึงธรรมะไดงายและทั่วถึง ไดพบธรรมะทุกวันเพื่อขัดเกลาใหเกิดความคุนชินกับธรรมะและพรอมที่จะนําหลักธรรมไป

ปรับใชในชีวิตประจําวันที่มีความสับสนวุนวายไดอยางมีสติ ทั้งน้ีการชี้ใหเห็นถึงโทษแหงการละเมิดตอศีลก็นับวาเปนกลยุทธ

หน่ึงในการสรางแรงจูงใจใหเกิดการรักษาศีล 5 ได ซ่ึงจะเห็นวาบทลงโทษทางกฎหมายบานเมืองและผลแหงกรรมทาง

พระพุทธศาสนาน้ันมีความสอดคลองกันดังตารางที่ 1 แสดงความสอดคลองของศีล 5 กับอาชญากรรมในสังคมไทย และโดย

ปกติมนุษยผูมีการคิดและเลือกอยางมีเหตุผล (rational choice) หรือมี เจตจํานงอิสระ (Free Will)  ตามแนวคิดของเบ็คคา

เรีย นักคิดคนสําคัญในอาชญาวิทยาสํานักคลาสสิก40 ที่เชื่อวามนุษยจะมีการไตรตรองกอนการกระทําโดยพิจารณาวาส่ิงที่ทํา

น้ันมีประโยชนมากกวาโทษที่จะไดรับก็จะกระทํา ดังน้ันการที่รูวาศีล 5 คืออะไรกระทําแลวไดอะไร และหากผิดตามหลักศีล 5 

แลวจะเกิดผลอยางไร จะยิ่งเปนแรงผลักดันใหเกิดการรักษาศีล 5 ที่มากขึ้นได แมวาผลของศีล 5 จะมีลักษณะที่เปนนามธรรม 

แตก็มักจะเกิดผลในเชิงรูปธรรมโดยที่เราไมรูตัว สงผลทําใหคนในสังคมที่ยอมจะเลือกในส่ิงที่ดีที่สุดใหตนเองเสมอน้ันมีการ

ปฏิบัติที่ถูกที่ควรยิ่งขึ้น แมไมตองมีการลงโทษทางอาญา 5 สถาน คือ  ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย แตผูกระทํา

จะไดรับผลทางใจ เม่ือเลือกทําในส่ิงที่สบายใจก็จะนําความสุขมาสูตนเอง จึงจะเปนอานิสงสอยางแทจริง และยังประโยชน

ในทางสังคมโดยรวมในการลดปญหาการกระทําผิดหรืออาชญากรรมได 

และการปองกันปญหาอาชญากรรมโดยการใชหลักธรรมะเรื่อง ศีล 5 จะยิ่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากมีการนําไป

ประยุกตใชในกลุมเด็กและเยาวชน ดังเชนเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ หรือเด็กและเยาวชนกลุมเส่ียงในชุมชน ตลอดจน

เด็กและเยาวชนโดยทั่วไปทีย่ังไมเคยกระทําผิดรายแรง ซ่ึงจะตองไดรับการปองกัน ดีกวาปลอยให “วัวหายแลวลอมคอก” เปน

ปญหาแลวจึงแกไข เพราะเด็กและเยาวชนในวันน้ีจะพัฒนาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศในอนาคต หากมี

การปลูกฝงส่ิงที่ดีงาม ก็เปรียบเสมือนการเพาะเมล็ดพันธุแหงความดี ที่มีแตจะขยายพันธุและกอเกิดส่ิงดีงามใหปรากฏขึ้นใน

สังคม ดังน้ันจึงตองเริ่มอบรมขัดเกลาตั้งแตยังเปนไมออนที่ดัดงายดีกวาปลอยใหพฤติกรรมการกระทําผิดติดตัวจนเติบใหญเปน

                                                        
 40 อัจฉรียา ชูตินันทน. (2555). อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา.กรุงเทพฯ: วิญูชน. น. 140. 
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ไมแกที่ยากแกการแกไข ทั้งน้ีอาจอาศัยหลักการตามทฤษฎีพันธะทางสังคม (social bond theory) ของ Hirschi41 โดย

สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดปฏิบัติตามหลักศีล 5 ตั้งแตระดับครอบครัว สถาบันการศึกษา ตลอดจนทุกคนในชุมชน เพื่อ

สงเสริมความผูกพันกับคนในสังคม (attachment) ที่เขมแข็งใหกับเด็กและเยาวชน เชน การทํากิจกรรมรวมกันภายใน

ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน การรณรงคใหความรูในชุมชน สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเองหรือ

กิจกรรมเพื่อสังคม (commitment)  เปนการไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไมหมกมุนหรือเขาไปยุงเก่ียวกับส่ิงที่จะเหน่ียว

นําไปสูการกระทําผิด เชน การทําบุญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การทําจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซ่ึงจะเปนการสรางความ

รักในทองถิ่นของตนและเกิดแนวคิดในการพัฒนาชุมชนตอไปได มีการใหรางวัล หรือการชื่นชม เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน

กระทําความดีอยางตอเน่ืองจนเกิดความคุนชิน ไมกลากระทําส่ิงผิดที่จะทําใหตนเส่ือมเสียชื่อเสียงและคุณงามความดีที่ไดทํามา 

(involvement) และสงเสริมศีล 5 ใหเด็กและเยาวชนปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอจะเปนการสรางความเชื่อในคุณงามความดี อัน

เปนความเชื่อที่ถูกตองเหมาะสม (belief) ซ่ึงจะนําไปสูพฤติกรรมที่ดีงามตอไป 

 ทั้งน้ีการนําหลักธรรมเรื่องศีล 5 มาประยุกตใชกับสังคมไทยยังตองมีการศึกษาตอยอดอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนา

รูปแบบ วิธีการ เพื่อหาแนวทาง และสรางแรงจูงใจใหเกิดการปฏิบัติที่แพรหลาย ซ่ึงผูเขียนมองวาจะเปนแนวทางหน่ึงที่

นอกจากจะชวยลดและปองกันการเกิดอาชญากรรมในสังคมไดแลว ยังชวยสงเสริมการพัฒนาสังคมในดานอ่ืนใหยั่งยืนไปพรอม

กันไดเปนอยางดอีีกดวย 
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บทคัดยอ 

 

จากการศึกษาวิเคราะหแนวคิดธรรมชาตินิยมของปรัชญาเตาประเด็นขอโตแยงการนําแนวคิดธรรมชาตินิยมมาใชกับ

มนุษยพบวา 1. แนวคิดหลักของปรัชญาเตาอันเปนหัวใจสําคัญคือการมุงเนนและใหความสําคัญกับธรรมชาติ โดยเชื่อวา 

“ธรรมชาติคือส่ิงจริงแท” ซ่ึงเรียกวา เตา  เตาคือธรรมชาติ ธรรมชาติคือเตา การเขาถึงธรรมชาติก็คือการเขาถึงเตา ธรรมชาติ

หรือเตาคือสัจจะ  หากตองการโลกใหเขาถึงสัจจะ ก็ไมตองสราง ไมตองพัฒนา ไมตองปรุงแตงอะไร การไมทําอะไรก็คือการ

กระทําที่จะทําใหโลกเขาถึงส่ิงจริงแทคือสัจจะหรือเตา 2. การนําแนวคิดธรรมชาตินิยมของปรัชญาเตามาใชกับธรรมชาติของ

มนุษยน้ันไมใชเรื่องงาย อันเน่ืองมาจากแนวคิดธรรมชาตินิยมของปรัชญาเตามีความสุดโตงอยูในตัวกลาวคือปฏิเสธการสราง 

การพัฒนาเชิงวัตถุทุกรูปแบบ ตลอดถึงการฝกอบรมศึกษาพัฒนาสติปญญาในรูปแบบของการเรียนรู ปฏิเสธการกระทําทุก

รูปแบบ การกระทําที่แทจริงคือการไมกระทําส่ิงใด ๆ น่ันเอง เพียงแตเขาถึงธรรมชาติกลับคืนสูธรรมชาติทุกอยางก็จะไมมี

ปญหา ซ่ึงหลักปรัชญาดังกลาวนํามาใชกับมนุษยทุกคนไมไดหรืออาจจะทุกคนเลยก็ได โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา มนุษยตอง

ไดรับการศึกษา ฝกฝนอบรมและพัฒนา จึงจะเปนมนุษยที่สมบูรณขึ้นมาไดและเขาถึงสัจจะธรรมในที่สุด 

 

คําสําคัญ: ธรรมชาตินิยม  ปรัชญาเตา  ธรรมชาติของมนุษย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1045 

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  

 

สํานักปรัชญาเตาเปนอีกสํานักความคิดหน่ึงที่มีอิทธิพลตอปรัชญาและวัฒนธรรมจีน ปรัชญาสํานักน้ีกอกําเนิดขึ้นใน

ยุคคลาสสิกของจีนเชนเดียวกับปรัชญาสํานักขงจ้ือคือยุคชุนชิวและจ้ันก๋ัว ผูกอตั้งลัทธิเตามีชื่อเดิมวา หลีโอว แตรูจักกันทั่วไป

วาเลาจ้ือ  เลาจ้ือเปนนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงมากผูหน่ึง ความคิดเห็นสวนใหญของเลาจ้ือปรากฎอยูในหนังสือเตาเตอจิง ปรัชญา

ในหนังสือน้ีมีอิทธิพลแกความคิดและศิลปวิทยาของจีนเปนอยางยิ่ง หนังสือ เตา เตอ จิง น้ีสวนใหญบรรจุขอเขียนเก่ียวกับ

แนวปฏิบัติในชีวิต เชน ผูที่รอบรูมักจะไมพูดมาก และผูที่พูดมากมักจะไมรู สํานักเตาเรียกอีกอยางหน่ึงวาปรัชญาเหลา-จวง 

(Lao-Zhuang Philosophy ) เพราะอางอิงเน้ือหาปรัชญาจากคัมภีรหลักของสํานักน้ีคือ เตา เตอ จิง  มักเรียกอีกอยางวา 

คัมภีรเลาจ้ือ และ จวงจ่ือ  

สํานักเตา ไดรับการสนับสนุนจากคนสวนใหญผูถูกกดขี่ แตคนชนชั้นที่มีการศึกษาดีไมมีใครนิยมชมชอบนัก ผลก็คือ

เตาจึงคอย ๆ เส่ือมไป และตอมาคนสวนมากยังศรัทธาในลัทธิแบบเชื่อในโชคลางและไสยศาสตรยิ่งทําใหพวกนับถือลัทธิของ

ขงจ้ือพากันเหยียดหยาม ดวยเหตุเพราะลัทธิเหยียดหยามลัทธิเตาน่ีเอง คนเลยไมสนใจวิทยาศาสตร ดังน้ันประเทศจีนจึง

เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรนอยเกินไป เพราะไปหลงตําหนิลัทธิเตา ขณะที่ในความเปนจริงลัทธิเตาน้ันกลับเปนผูคนพบ

เรื่องทางวิทยาศาสตรมากอนชนชาติใด ๆ ดวยซํ้า ตัวอยางเชน การประดิษฐดินปน และจากการที่ผูนิยมลัทธิเตามักมุงเนน

คนหาความจริงเก่ียวกับชีวิต และมักหนีปญหาตาง ๆ ดวยการไปชีวิตใกลธรรมชาติ สงผลใหคนพบการบําบัดรักษาโลกดวย

สมุนไพร อันเปนตนกําเนิดแหงวิวัฒนาการดานความรูทางการแพทยอีกดวย 

สํานักเตา หรือ เตาเจีย ไมไดมีที่มาจากการเรียกสํานักความคิดที่มีผูกอตั้งสํานักอยางชัดเจน เหมือนอยางสํานัก

เลาจ้ือ (Laozi) แนวคิดและหลักคําสอน ลัทธิเตาเปนลัทธิที่จะทําความเขาใจไดยาก เพราะการเขาถึงลัทธิน้ีจะตองมีสัมผัส

พิเศษที่สามารถเขาถึงภาวะความจริงได ผูนิยมลัทธิเตาเองก็ไมเชื่อวาจะเปนไปไดที่จะเขาใจความจริงเก่ียวกับชีวิตและโลกโดย

การคิดและการใชเหตุผล หรือโดยการกระทําแตความดี การแสวงหาเตาหรือทางน้ี อาจทําไดดวยการปฏิเสธที่จะรับวาตนเอง

เปนผูมีวิชาหรือผูรอบรู และใหอยูอยางสงบ ใชชีวิตงาย ๆ กับธรรมชาติ ความรูมิใชเปนของดี หากแตชวยเสริมสรางความชั่ว 

ดังที่ปรากฎในหนังสือที่แสดงความคิดของเลาจ้ือวา ผูที่มีความสามารถมักจะไมถกเถียงกันดวยเรื่องตาง ๆ การทะเลาะถกเถียง

กันแสดงถึงการไรสมรรถภาพ (สุวรรณา สถาอานันท. 2539).   

อยางไรก็ตาม เหตุผลหลักของการเรียกแนวคิดน้ีวา “สํานักเตา” เปนเพราะปรัชญาสํานักน้ีใหความสําคัญกับมโน

ทัศนเตา  (วิถีหรือมรรควิธีที่แท) เปนหลักมากกวาสํานักอ่ืน แมวานักปรัชญาจีนยุคคลาสสิกตางมุงหาคําตอบวาอะไรคือ เตา

หรือมรรควิธีที่แท แตทั้งเลาจ้ือและม่ัวจ่ือตางเนนใหคําอธิบายตอมโนทัศนเตาในเชิงเปนวิถีมนุษยเปนหลัก ในขณะที่สํานักเตา

มองมโนทัศนเตาเปน  3  ลักษณะคือ  

 1) เตาในฐานะเปนวิถีมนุษยหรือสังคม  

 2) เทียนเตา หรือวิถีธรรมชาติ และ  

 3) เตาอันยิ่งใหญ (Great Dao) หรือสรรพส่ิงที่กําเนิดขึ้นและดําเนินไปในจักรวาลทั้งหมด สํานักเตาเนนให

ความสําคัญกับเตาในแบบที่สองและสามซ่ึงเปนความเปนจริงในเชิงอภิปรัชญา โดยมองวาการที่มนุษยจะดําเนินชีวิตไดอยาง

สอดคลองกลมกลืนกับเตาอันยิ่งใหญจะตองเขาใจความเปนจริงของวิถีธรรมชาติและความสัมพันธระหวางมนุษย กับโลก 

ในขณะที่สํานักเลาจ้ือเนนเตาที่เปนวิถีมนุษยหรือจริยธรรมเปนหลัก การที่สํานักเตาถกเถียงกับสํานักเลาจ้ือในเรื่องความหมาย

ของ เตากับ เตอ (คุณธรรมหรือพลัง) น้ัน มิไดถกเถียงกันในแงการใหความหมายเชิงภววิทยา แตถกเถียงกันในแงวามนุษยควร

จะตอบสนองหรือมีปฏิสัมพันธอยางไรกับมนุษย ปรากฏการณ และส่ิงอ่ืนใดในโลกที่เปนบริบทแวดลอมและสัมพันธกับเรา 

สําหรับสํานักเตา เตาจึงมิใชเปนเพียงความจริงบางอยางที่ถูกคนพบ หากแตเปนทั้งทางที่เราเดินตามและทางที่เราถูกปลอยไป

ตาม ดังที่จวงจ่ือกลาวไววา “อันวิถีทางจะเกิดขึ้นไดก็เพราะการเดินทาง” (ปกรณ ลิมปนุสรณ, 2540: หนา 36) 
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การที่สํานักเตาเนนการหวนกลับคืนสูวิถีธรรมชาติและดูเหมือนมีทาทีปฏิเสธสังคม พวกอัตนิยม (egoism) และกลุม

ที่หลีกล้ีสังคมจึงถูกจัดไวเปนพวกสํานักเตาดวย แตทั้งน้ียังเปนพวกเตาแรกเริ่มซ่ึงยังไมไดพัฒนาความคิดเก่ียวกับมรรควิธีอยาง

ชัดเจน นักปรัชญาของสํานักเตาที่พิจารณาและใหคําตอบเชิงปรัชญาอยางลุมลึกตอปญหาการจัดระเบียบสังคม การปกครอง 

และวิถีปฏิบัติในการดําเนินชีวิตซ่ึงเปนปญหาหลักในปรัชญาจีนยุคคลาสสิก คือ เลาจ้ือ และจวงจ่ือ แมวาทั้งคูจะสนใจความ

เปนจริงสูงสุดหรือ เตาเหมือนกัน แตมีขอแตกตางบางประการที่มีนัยสําคัญตอการศึกษาปรัชญาของทั้งสอง คือ ทั้งเลาจ้ือและ

จวงจ่ือมี “คูสนทนา” หรือเปาหมายในการถกเถียงโตแยงแตกตางกัน การพิจารณาปญหาเชิงปรัชญาบางประการจึงแตกตาง

กันไปดวย รวมทั้งวิธีการเขียนคัมภีรก็แตกตางกัน เลาจ้ือเขียนเตาเตอจิงเปนบทกวีส้ัน ๆ ในลักษณะรําพึงรําพันผูเดียว และมุง

วิพากษวิจารณหลักการปกครองของสํานักเลาจ้ือที่ใหความสําคัญกับจารีต วัฒนธรรม และคุณธรรมตาง ๆ เปนหลัก ในขณะที่

จวงจ่ือเสนอปรัชญาของตนผานเรื่องเลาที่ในบางบทมีการสนทนาถกเถียงกัน และมีการใชภาษาที่เต็มไปดวยวรรณศิลปทั้ง

อุปมาอุปไมย ปฎิบท และเรื่องเลาในเชิงขบขัน ประชดประชัน อีกทั้งจวงจ่ือมุงถกเถียงประเด็นเรื่องภาษา ความรู และความ

จริงกับนักปรัชญาสํานักแหงนาม (Mingjia หมิงเจีย) อยางโดดเดนโดยเฉพาะอยางยิ่งฮุยจ่ือ (Hui shi/Huizi)  

ส่ิงที่ควรพึงระวังอีกประการหน่ึงเม่ือศึกษาปรัชญาสํานักเตาคือความคิดที่วาสํานักเลาจ้ือและสํานักเตามีเน้ือหา

ความคิดที่ตรงขามกันเหมือนขั้วหยิน-หยาง ภาพของสํานักเตา หรืออีกนัยหน่ึง คนมักเขาใจกันวาสํานักเตาเปนแนวคิดที่

วิพากษและเปนสวนเสริมปรัชญาสํานักเลาจ้ือ สํานักเตาจึงมักถูกมองวาเปนแนวคิดที่เนนการไมตอบสนอง ใหความสําคัญกับ

เพศหญิง รักความสันโดษ เนนพัฒนาจิตวิญญาณ มีลักษณะเปนรหัสยลัทธิ และยึดถือวิถีชีวิตเฉกเชนศิลปน รวมทั้งมีทาทีเชิง

อนาธิปไตย วิมัตินิยม สัมพัทธนิยม และปฏิเสธสังคม ในทางตรงกันขาม สํานักเลาจ้ือมักถูกมองวาเปนแนวคิดที่เนนการส่ังสอน

คุณธรรม ยึดถือขนบจารีต และใหความสําคัญกับการปกครองโดยอํานาจของกษัตริยและขุนนาง การมีกรอบความคิดวาสอง

สํานักน้ีมีเน้ือหาความคิดที่ตรงขามกันเหมือนขั้วหยิน-หยาง เปนการทําลายความเขาใจที่ลึกซ้ึงและซับซอนตอปรัชญาทั้งสอง

สํานักน้ี อันที่จริงแลวทั้งสองตางมีพื้นฐานความคิดบางอยางที่มีรวมกันหรือใกลเคียงกัน อาทิเชน ทั้งสองสํานักตางเนนเรื่อง

การขัดเกลาการฝกฝนตน และมองการดําเนินชีวิตในเชิงสุนทรีย นอกจากน้ี ยังใหความสําคัญกับการแสวงหามรรควิธีที่

เก่ียวของกับชีวิตในโลกน้ีมากกวามุงหาความเปนจริงที่เปนนามธรรมและอุดมคติ อีกทั้งยังยอมรับลักษณะเฉพาะและ

ความสําคัญพื้นฐานของบุคคลในการมีสวนรวมกําหนดโลก โดยเล็งเห็นความสัมพันธอยางแยกไมออกระหวางส่ิงแวดลอมและ

บริบทกับปจเจกบุคคล เดวิด ฮอลล และโรเจอร เอมส (David Hall and Roger Ames, 1998) เสนอวาทั้งสองสํานักตางเนน

แนวคิดเรื่อง “ความออนนอม” (deference) กลาวคือ สําหรับสํานักเลาจ้ือ แนวคิดน้ีสะทอนผานคุณธรรม ซู หรือการเอาใจ

เขามาใสใจเรา ในขณะที่สํานักเตาแนวคิดเรื่องการออนนอมจะสะทอนผาน อูเหวยหรือการกระทําโดยไมกระทํา 

สํานักเตาและสํานักเลาจ้ือมีความแตกตางบางประการที่มีนัยสําคัญเชนกัน พวกเตามองวา สํานักเลาจ้ือเขาใจมรรค

วิธีวาเปนวิถีแหงมนุษย ซ่ึงเปนการมองโลกโดยแบงแยกมนุษยกับธรรมชาติออกจากกันอยางชัดเจน สํานักเตาจึงโตแยงสํานัก

เลาจ้ือวาไมไดใหความสําคัญกับโลกธรรมชาติเทาที่ควร เนนการขัดเกลาและฝกฝนตนในบริบทของวัฒนธรรมหรือโลกมนุษย

เปนหลัก แตสําหรับสํานักเตา การขัดเกลาฝกฝนตนมิใชกําหนดอยางงายดายภายในบริบทของโลกมนุษย การดํารงอยูของ

มนุษยในกระบวนการทั้งหมดมิใชจะถูกกําหนดโดยลดทอนเปนเพียงคุณคาและเปาหมายของมนุษยเทาน้ัน หากแตจะตองถอด

ถอนมนุษยจากการเปนศูนยกลางในการกําหนดคุณคา ความหมาย และหลักปฏิบัติตาง ๆ แลวมีชีวิตอยางกลมกลืนกับ

กระบวนการของโลกธรรมชาต ิ
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2. ธรรมชาตินิยมในปรัชญาเตา 

 

 แนวคิดธรรมชาตินิยมของปรัชญาเตาน้ัน มีมโนทัศนสําคัญของปรัชญาสํานักเตาอยู และมโนทัศนสําคัญน้ัน

ประกอบดวย เตา เตอ อูเหวย ซ่ึงแตละมโนทัศนน้ัน มีลักษณะเฉพาะและมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 2.1 เตา 

 คําวา “เตา” จะเปนคําที่ใชทั่วไปในยุคคลาสสิกเพื่อส่ือถึง “วิถี” “หนทาง” และ “การนําทาง” แตสํานักเตาใชคําน้ี

เพื่อส่ือถึงความเปนจริงสูงสุดที่เปนกระบวนการอันเปนพลวัตของโลกทั้งหมด และส่ือถึง “วิถีแหงธรรมชาติ”  แมวา เตาจะ

เปนคําที่ใชทั่วไปในยุคคลาสสิกเพื่อส่ือถึง “วิถี” “หนทาง” และ “การนําทาง” แตสํานักเตาใชคําน้ีเพื่อส่ือถึงความเปนจริง

สูงสุดที่เปนกระบวนการอันเปนพลวัตของโลกทั้งหมด และส่ือถึง “วิถี” ธรรมชาติ สํานักเตามองโลกวาไรระเบียบและเปนที่

รวมความเปนไปไดของแบบแผนตาง ๆ การเขาใจโลกจึงมิใชการเขาใจผานกฎวิทยาศาสตรที่สามารถนําไปอธิบาย

ปรากฏการณตาง ๆ ซ่ึงเปนตามโลกทัศนที่วาเบื้องหลังปรากฏการณอันหลากหลาย มีความจริงสูงสุดเพียงหน่ึงเดียวเทาน้ัน 

(the One behind the many)  (Hall, David and Roger T. 1998) การเขาใจ เตาจะตองเขาใจผานกรอบความคิดเฉพาะ

บางกรอบ (เตอ) เสมอ ทั้งน้ีเปนเพราะสํานักเตารวมทั้งปรัชญาจีนยุคคลาสสิกทั้งหมด ไมไดมองจักรวาลในลักษณะที่มีตน

กําเนิดมาจากความวางเปลาดวยอํานาจของพระผูสราง (creation ex nihilo) และไมไดมองวาทุกส่ิงทุกอยางดํารงอยูและ

ดําเนินภายในกฎเดียว (single-ordered world) หากแตมองวาโลกธรรมชาติคือที่รวมทุกสรรพส่ิง (ว่ันอู) ซ่ึงไมอาจแยกออก

จากกันได และมีกระบวนการเคล่ือนไหวที่ เปนไปเอง (จ้ือหราน) โดยไมตองมีกฎสากลหรือผูกระทําภายนอกเปน

ตัวกําหนด ดวยเหตุน้ีความตอเน่ืองที่ไมอาจแยกออกจากกันไดของสรรพส่ิงจึงทําให เตาเปน “หน่ึง” เดียว สวนความแตกตาง

ของสรรพส่ิงในโลกทําให เตามีความหลากหลาย และความเปล่ียนแปลงในโลกทําให เตาเปนกระบวนการที่มีการเปล่ียนแปลง

อยางตอเน่ือง 

 การที่สํานักเตาเสนอใหเราหวนกลับสู เตาหรือตนกําเนิดของสรรพส่ิงจึงมิใชการทําตัวใหอยูเหนือกาลเวลา หากแต

คือการหลอมรวมกับพลังและที่มาของความเปล่ียนแปลงในโลก  การที่ทั้งเหลาจ่ือและจวงจ่ือมองวา เตาเปนความเปนจริง

สูงสุดที่ยากจะหยั่งถึงและไมสามารถใหนามได มิใชหมายความวามนุษยไมอาจเขาใจความเปนจริงน้ีไดเลย หากแตเหลาจ่ือ

และจวงจ่ือตองการย้ําเตือนวาการเขาใจ เตาไมอาจเขาใจผานภาษาไดทั้งหมด แมวาทั้งคูจะเขาใจขอจํากัดของภาษาในการส่ือ

ความหมายของ เตาก็จรงิ แตในเม่ือจําเปนตองใชภาษาส่ือความ ทั้งสองจึงใชกลวิธีทางวรรณศิลปเพื่อใหผูคนเขาใจความเปน

จริงน้ีไดมากที่สุด สําหรับเหลาจ่ือ เตาจะปรากฏผานกระบวนการกลายสภาพ (process of becoming) ของการมีสภาวะ 

(being) และไรสภาวะ (non-being) กลาวคือ ทุกสรรพส่ิงจะตองดําเนินไปสูภาวะตรงขามเสมอ เชน จากมืดไปสวาง จากฤดู

รอนไปสูฤดูหนาว เปนตน ภาวะตรงขามน้ีไมใชขั้วขัดแยงหากแตเปนภาวะที่อิงอาศัยซ่ึงกันและกัน ดังเชนในเตาเตอจิงบทที่ 2 

กลาวถึงความนาเกลียดวาอุบัติขึ้นเพราะมนุษยรูจักความสวย ความชั่วอุบัติขึ้นเพราะมนุษยรูจักความดี และบทที่ 11 กลาวถึง

ประโยชนของ “การไรสภาวะ” วาหากไมมีความวาง หมอยอมไมอาจนําไปใสนํ้าได ลอที่ไมมีชองรูของดุมลอ ยอมไมอาจใช

งานได เปนตน การที่เหลาจ่ือใชปฎิบทในเตาเตอจิง เชน รูปที่ไรรูป สดับฟงแตมิอาจไดยิน เปนตน ก็เพื่อส่ือใหเห็นวาไมมีส่ิงใด

คงอยูในสภาวะใด ๆ น้ันโดยไมมีการเปล่ียนแปลง ส่ิงที่มีรูปยอมมีความเปนไปไดที่จะไรรูปและที่มีรูปไดก็เพราะมีความไรรูป

เกิดขึ้นดวย การที่สรรพส่ิงดําเนินไปตามกระบวนการกลายของภาวะหยิน-หยางดังกลาวอยางตอเน่ือง เหลาจ่ือจึงกลาวถึง เตา

ในทํานองวาเปนตนกําเนิดของสรรพส่ิง (ปกรณ ลิมปนุสรณ, 2540: หนา 44) ดังที่ในเตาเตอจิง บทที่ 42 บันทึกไววา 

  ธรรมวิถี (เตา) กอกําเนิดหน่ึง หน่ึงกอกําเนิดสอง สองกอกําเนิดสาม 

  สามกอกําเนิดสกลส่ิง 

  สกลส่ิงลวนแบกไวซ่ึง ‘อิน’ (หยิน) และกอดไวซ่ึง ‘หยัง’ (หยาง) 

  ประกอบดวย ‘ปราณ’ (ชี่) จนเกิด ‘ดุลยภาพ’  



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1049 

 คํากลาวของจวงจ่ือดังกลาวตองการย้ําเตือนวาภาษามีขอจํากัด และภาษาทําใหเขาใจคลาดเคล่ือนไดวา เตามีตัวตน

หรือมีสภาวะอยางแทจริง ทั้งน้ีเพราะการใหนาม เตาดูเปนการกําหนดความมีสภาวะใหเกิดขึ้นไปดวย ดังที่จวงจ่ือกลาวไววา 

“สรรพส่ิงมีขึ้นไดเพราะการขนานเรียก” (ปกรณ ลิมปนุสรณ, 2540: หนา 36) การเขาใจ เตาอยางถองแทจึงมิอาจเกิดขึ้นได

ผานการใชภาษาเทาน้ัน 
 

 2.2 เตอ  

 เตอ มักแปลวา “คุณธรรม” ทําใหเขาใจวามีความหมายเชนเดียวกับ “คุณธรรม” (virtue) ในปรัชญากรีก แต เตอมี

นัยเชิงจักรวาลวิทยาที่สัมพันธกับ เตาอยางแนบแนน เตอยังแปลวา “พลัง” ที่ทําใหกิจตาง ๆ ประสบความสําเร็จ เตอจึงเปน

ความสามารถที่จะแสดงหรือปฏิบัติตามมรรควิธีอยางถูกตองและงดงาม ความสามารถน้ีรวมทั้งความสามารถที่ผาน

กระบวนการขัดเกลาตนและที่ไมตองผานการเรียนรู  เตอจึงอาจเปนไดทั้งส่ิงที่ติดตัวมาแตกําเนิดหรือเพิ่มพูนไดภายหลัง 

นอกจากน้ี เตอเปนมโนทัศนที่จะตองเขาใจควบคูกับ เตาเพราะหากมองในภาพใหญแลว เตาคือกระบวนการที่เปนพลวัตของ

โลกทั้งหมดและเปนที่รวมของส่ิงเฉพาะทั้งหลาย ซ่ึงแตละส่ิงเหลาน้ีตางมีเตอของตน แตหากมองในภาพยอยผานมุมมองของ

ปจเจกบุคคลแลว เตอของคน ๆ น้ันจะตองพัฒนาหรือเพิ่มพูนภายในบริบทหรือส่ิงแวดลอมที่บุคคลน้ันสัมพันธดวยเสมอ หาก

มองในกรอบของปรัชญาสํานักขงจ่ือแลว เตอของปจเจกบุคคลจะพัฒนาและเพิ่มพูนไดภายในส่ิงแวดลอมที่เปนชุมชนมนุษยที่

งดงามเทาน้ัน ในขณะที่สํานักเตามองวา เตอของมนุษยจะเพิ่มพูนหากพัฒนาในบริบทของโลกธรรมชาติซ่ึงยิ่งใหญกวา ภาพ

ความสัมพันธของ เตาและ เตอจึงเปนในลักษณะที่ เตาเปน “สนาม” หรือ “พื้นที่” (field) สวน เตอเปนองคประกอบหรือ 

“มุมมองที่เฉพาะเจาะจง” (focus) ในสนามน้ัน 

 จวงจ่ือไมไดตองการใชความกํากวมของภาษาเพื่อโตแยงฮุยจ่ือ หากแตตองการแสดงใหเห็นขอจํากัดของวิธีการทาง

ตรรกะที่ฮุยจ่ือใช รวมทั้งตองการปฏิเสธความเปนภววิสัยของความรูที่แยกโลกที่ถูกรู (เตา) ออกจากตัวผูรู (เตอ) กลาวคือ 

ความรูที่จวงจ่ือมีเปนความรูที่มาจากการสัมพันธกับสรรพส่ิงตามกรอบความคิดในแตละสถานการณ ทั้งจวงจื่อ ปลา และฮุ

ยจ่ือ ตางเปนสวนหน่ึงในสถานการณริมฝงแมนํ้าหาว ความรู “จากที่น่ี” เปนความรูที่จวงจ่ือ “ลืม” การแบงแยกส่ิงที่ถูกรู (คือ

ปลาและฮุยจ่ือ) กับผูรู(คือตัวจวงจ่ือ) อันเปนการเชื่อมโยงโลกของปลาและฮุยจ่ือเขากับโลกของจวงจ่ือที่มีกรอบความคิดใน

การมองโลกตรงริมแมนํ้าหาว ดวยกรอบความคิดน้ีเอง จวงจ่ือตีความหรือใชจินตนาการสรุปวาอาการแหวกวายของปลาแสดง

วาปลากําลังมีความสุข อีกทั้งเชื่อมโยงกับโลกของฮุยจ่ือดวยการใชวิธีทางตรรกะตอบโต จวงจ่ือจึงหลอมรวมความสัมพันธ

ระหวางส่ิงที่กําลังถูกรูกับผูรูจนไมมีการแบงแยก ทําใหโลกของจวงจ่ือกับโลกของปลาและฮุยจ่ือสัมพันธกันได จวงจ่ือจึงได

รื่นรมยไปพรอมกับความสุขของปลา รวมทั้งรื่นรมยไปกับการปะทะคารมกับฮุยจ่ือ การที่ฮุยจ่ือถามจวงจ่ือวารูไดอยางไรวา

ปลามีความสุข แลวจวงจ่ือตอบวารูจากที่น้ี ที่ริมแมนํ้าหาว จึงเปนการบอกวาความรูเชิงขอเท็จจริงบางอยาง(ความรูที่วาปลามี

ความสุขจริง ๆ หรือไม และความรูที่วาจวงจ่ือรูหรือไมวาปลามีความสุข) อาจไมสําคัญเทากับความรูที่เราสัมพันธกับสรรพส่ิง

ตามกรอบความคิดในแตละสถานการณ ความรูแบบน้ีตางหากที่สําคัญในการดําเนินชีวิตไดอยางรื่นรมยบทสนทนาน้ีจึงสะทอน

ขอเสนอของสํานักเตาเรื่อง “อูจ้ือ”  หรือการละทิ้งความรูฝายโลก (ความรูที่มุงจัดการและควบคุมโลก) และความรูที่แบงแยก

โลกอยางเปนภววิสัยดวย น่ีเปนทาทีที่สํานักเตาเสนอใหมนุษยมีเม่ือสัมพันธกับโลก  
 

 2.3 อูเหวย  

 นอกจากจะเสนอใหละทิ้งความรูฝายโลก และความรูที่แบงแยกผูรูออกจากส่ิงที่ถูกรูอยางเปนภววิสัยแลว สํานักเตา

ยังมองวาการละทิ้งความรูดังกลาวในที่สุดแลวจะทําใหมนุษยปฏิบัติตอโลกดวยการกระทําที่สอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติที่

เรียกวา อูเหวย เปนที่ถกเถียงกันมากวา อูเหวย หมายความวาอยางไร คําวา อู  ในภาษาจีนหมายถึง “ไมมี” แตเม่ือพิจารณา

ควบคูทั้งสองคําแลวผูแปลสวนใหญมักตีความในเชิงเปนขอกําหนดในการปฏิบัติวาเปนการ “หลีกเล่ียงการกระทํา” บางอยาง 

ปญหาจึงอยูที่คําวา เหวย ซ่ึงอาจหมายถึงใหหลีกเล่ียงการกระทําที่มีการไตรตรองหรือมีจุดมุงหมายบางอยาง หรืออาจจะ
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หมายถึงหลีกเล่ียงการกระทําที่ขัดแยงกับธรรมชาติ การตีความเชนน้ีอาศัยพิจารณาจากทาทีของสํานักเตาที่ปฏิเสธสังคมและ

ใหความสําคัญกับโลกธรรมชาต ิ (Hansen, Chad. 2003) 

 ภาษาไทยมักแปล อูเหวย วา “การไมกระทํา” ซ่ึงอาจทําใหเขาใจคลาดเคล่ือนไดวาอูเหวยคือการน่ิงเฉยไมกระทํา

อะไรเลย ที่จริงแลวอูเหวย คือการกระทําที ่จ้ือหราน หรือ “เปนไปเอง” ซ่ึงเปนการกระทําที่ออนนอม ไมแทรกแซงบังคับ ไม

ตองใชความพยายาม และไมใชการกระทําที่ยืนกรานอะไรบางอยาง (nonassertive) หากมนุษยปฏิบัติตอสรรพส่ิงดวยทาที อู

เหวย กิจตาง ๆ จะสามารถดําเนินไปไดเอง ดังที ่เตาเตอจิง บทที่ 37 บันทึกไววา 

   ธรรมวิถี (เตา) ยอมประกอบนิรกรรม (อูเหวย) เปนนิจ  

   โดยมิมีกิจใดที่ไมประกอบ  

   แมนราชะผูเปนเจาสามารถผดุงไวได  

   สกลส่ิงยอมผันแปรไปดวยตนเอง  

  (ปกรณ ลิมปนุสรณ, 2547: หนา 74, คําในวงเล็บเปนของผูเรียบเรียง) 

 อูเหวยจึงเปนการกระทําที่ตระหนักถึงตัวตนในฐานะที่เปนสวนหน่ึงและตองสัมพันธกับสรรพส่ิง เม่ือเราพัฒนาเตอ

ของเราและดําเนินตามเปาหมายที่วางไว ในขณะเดียวกันเราก็ตองสงเสริมเก้ือหนุนส่ิงตาง ๆ รอบตัวดวย 

 เตาเตอจิง จะกลาวถึง อูเหวย ในบริบทของการปกครองเปนหลัก โดยเสนอวา “การปกครองโดยไมปกครอง” ถือ

เปนศิลปะแหงการปกครองสูงสุด ดังในเตาเตอจิง บทที่ 57 บันทึกไววา 

   อริยมนุษยจึงกลาวไววา ‘ขามิกอปรกรรม ประชาธรรมก็บังเกิดเอง  

   ขารักน่ิงสงบ ประชาก็พบครรลองเอง  

   ขาปราศจากกิจ ประชาก็บริบูรณเอง  

   ขามิปรารถนา ประชาก็เรียบงายพอใจเอง’  

   (ปกรณ ลิมปนุสรณ, 2547: หนา 114) 
 

 โดยทั่วไป “อํานาจ” การปกครองที่รัฐใช เปนอํานาจที่เกิดขึ้นโดยใชกฎหมายและกําลังบังคับเปนเครื่องมือควบคุม

ประชาชน แตสํานักเตาเสนอใหรัฐลดการใชอํานาจดังกลาว แลวหันมาใช “อํานาจ” ที่เปนพลังเชิงออนแทน กลาวคือ รัฐควร

หยุดการกระทําที่เปน “อํานาจ” ในเชิงควบคุม คุกคาม ขูเข็ญ เชน ลดการออกคําส่ัง กฎหมาย และการทําสงคราม ลด

ขอกําหนดมาตรฐานคุณคา การยกยองเชิดชู การใหรางวัลและลงโทษ ลดการสงเสริมวิทยาการความรูที่ทําลายวิถีชีวิตดั้งเดิม

ของประชาชน เปนตน สํานักเตามองวาหากรัฐทําเชนน้ีไดสังคมและประชาชนทั้งหมดจะคอย ๆ หวนคืนสูวิถีธรรมชาติดั้งเดิม

ของตนไดเอง ดวยหลักการปกครองโดยไมปกครองน่ีเอง เหลาจ่ือจึงจัดอันดับใหผูปกครองที่ประชาชนเพียงรูวามีอยูเปน

ผูปกครองที่ดีที่สุด ดังเตาเตอจิง บทที่ 17 บันทึกไววา 

   เบื้องบนชั้นวิเศษสุด ผูอยูเบื้องลางเพียงรูวามีอยู  

   ระดับถัดมา เบื้องลางรูสึกสนิทใจ  

   ระดับถัดมา เบื้องลางแซซองสดุด ี 

   ระดับถัดมา เบื้องลางหวาดหว่ันยําเกรง  

   ระดับถัดมา เบื้องลางปรามาสหม่ินแคลน  

   (ปกรณ ลิมปนุสรณ, 2547: หนา 34) 

 ส่ิงที่ น า สั ง เกตประการห น่ึง  คื อ  นอกจากสํา นัก เต าจะเสนอใหมนุษย สัมพันธ กับ โลกโดยการ ให ละ

ทิ้ง “ความรู” และ “การกระทํา” บางอยางแลว ยังใหลด “ความปรารถนา” (無欲) ดวย ประโยคที่วา “ขามิปรารถนา 

ประชาก็เรียบงายพอใจเอง” มิใชหมายความวาไมใหปรารถนาส่ิงใด หากแตเปนการใหลดความปรารถนาที่จะครอบครอง

ควบคุมน่ันเอง 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1051 

 สวนในจวงจ่ือกลุมบทในไมไดอธิบาย อูเหวย ในบริบทของการปกครองอยางโดดเดนเฉกเชน เตาเตอจิง แตจวงจ่ือ

เนนใหความเขาใจ อูเหวย ในบริบทของปจเจกบุคคล โดยอธิบายลักษณะและทาทีของผูที่สามารถปฏิบัติ อูเหวย หรือสามารถ

สรางความกลมกลืนระหวางตัวตน การกระทํา และโลกที่สัมพันธไดอยางกลมกลืนเปนธรรมชาติ ผานทักษะและลีลาการแล

เน้ือของพอครัวติง (จวงจ่ือ บทที่ 3) (ปกรณ ลิมปนุสรณ, 2540: หนา 60-64) เรื่องราวของพอครัวติงน้ีทําใหเขาใจมากขึ้นวา

จวงจ่ือมองการกระทําที่กลมกลืนกับธรรมชาติวาคือการกระทําที่มาจากทักษะซ่ึงสามารถ “ลืม” การแยกแยะจนกระทําไดโดย

ไมตองใชความพยายาม 

 

3. การนําปรัชญาเตามาประยุกตใชกับมนุษย 

 

 การนําปรัชญาเตามาประยุกตใชกับมนุษย พบวา  ปรัชญาสํานักเตามีขอใหโตแยงไดในหลายประเด็น  แตเหตุที่จะ

นําไปสูการโตแยงหลัก ๆ จะเหมือนกันน่ันก็คือความรูสึกขัดแยงตอหลักการอธิบายแนวคิด เชน ความหมายของเตา ธรรมชาติ

ที่ทานเลาจ้ือหมายถึง แนวคิดทางปรัชญา เปนตน แมเตาดูเหมือนจะมีหลักปรัชญาเปน “ธรรมชาตินิยม” แตหลักปรัชญาของ

เตาเม่ืออธิบาย ๆ ไป กลับสรางความรูสึกขัดแยงตอ “ธรรมชาติของมนุษย” และยิ่งไปกวาน้ันก็คือในบางแหงก็สรางความรูสึก

วายอนแยงกับหลักคําสอนของสํานักเตาเอง  เราจะศึกษาเปนประเด็น ๆ ไปตามลําดับ ดังน้ี 
 

 3.1 ลักษณะของปรัชญา “เตา” 

 มาดูกันกอนวาปรัชญาเตามีลักษณะเปนอยางไร  ปรัชญาของสํานักเตาจะใหความสําคัญกับธรรมชาติ เตาจึงมี

ลักษณะเปนปรัชญาแบบธรรมชาตินิยม ที่เรียกวาเปนปรัชญาแบบธรรมชาตินิยมน้ีไมไดหมายความวาใหประชาชนไปอยูในปา

เขา หากเปนการดําเนินชีวิตในวิถีทางแบบธรรมชาติ คือ ไมเอากฎเกณฑ จารีต ธรรมเนียม หรือประเพณีไปเปนกรอบ

อยางเชนคําสอนของขงจ้ือที่มักเก่ียวของกับการปกครองการเมืองเปนหลัก 

         ปรัชญาแบบธรรมชาตินิยมน้ีปรากฏอยูทั่วไปในคัมภีรเตาเตอจิง ดังในบทที่ 16 วา “การกลับไปสูรากฐานเดิมท่ีให

กําเนิด คือความสงบ เรียกวากลับไปสูธรรมชาติเดิมของตน กลับไปสูธรรมชาติเดิมของตน ยอมคนพบกฎเกณฑอันไม

แปรเปล่ียน เม่ือทราบกฎเกณฑอันไมแปรเปล่ียน จึงเรียกไดวาเปนผูรูแจง หากไมรูกฎเกณฑอันไมแปรเปล่ียนน้ี ยอมนํา

ความเส่ือมสลายมาสูตน” 

 การเนนธรรมชาติของเตาน้ัน ไมเพียงแตกลาวไวในหลักแหงปรัชญาเทาน้ัน หากแตมีการกลาวอยูทั่วไป เริ่มตนตั้งแต

การใหความหมายของคําวา “เตา” เลยที่เดียว 
 

  1) “เตา” คืออะไร   

  การใหความหมายของ “เตา” น้ัน เปนปญหาถกเถียงกันมาตลอดยังไมมีที่ส้ินสุด  เลาจื้อเองก็ไดกลาวไว

ตั้งแตแรกวา  “เตาเปนธรรมชาติท่ีอยูเหนือการสมมุติ   เตาท่ีนํามาเรียกขานกันน้ัน ไมใชเตาแท  ภาษาของมนุษยลวนแต

เปนเร่ืองสมมุติกันท้ังน้ัน แตคร้ันจะไมเรียกเตา  ก็ไมรูจะทําใหคนเขาใจไดอยางไร” 

       ผูเขียนเห็นวาการใหความหมาย เตา ของเลาจ้ือน้ัน ทําใหดูลึกลับเฉย ๆ  เม่ือเตาเปนความจริงสูงสุดที่อยู

เหนือการสมมุติ  ก็จะไปมีประโยชนอะไรกับการเรียกวา เตา  เพราะถึงเรียกวาเตา  ก็ไมไดส่ือถึงความจริงสูงสุดอันเปนภาพ

จริงแทของเตา  แมจะบอกวาที่เรียกวา เตา น้ัน พอที่จะทําใหคนเขาใจไดก็ตาม แตเลาจ้ือจะทราบไดอยางไรวาความเขาใจที่

ผูฟงเขาใจน้ันตรงตามที่เลาจ้ือตองการใหเขาใจหรือเปนภาพเดียวกันกับที่เลาจ้ือตองการ   

             เลาจื้อ ยังไดอธิบายตอไปอีกวา  เตาเปนธรรมชาติที่มิอาจเห็นไดดวยการดู   จะเงี่ยหูฟงก็ไมอาจไดยิน  

จะสัมผัสก็กระทบมิได เปนตน 
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  ประเด็นน้ีผูเขียนมองวาในเม่ืออะไร ๆ ก็ไมอาจจะเห็นหรอืสัมผัส เตา ได  เตาในความหมายของเลาจ้ือ จึง

หนักไปในทางปรัชญาความคิด  ดังน้ัน การไมอธิบายความหมายของเตาน่ันแหละ นาจะดีกวาการพยายามอธิบาย เพราะยิ่ง

อธิบายก็ยิ่งหากไกลไปจากความจริง แตดูเหมือนจะยอนแยงก็คือก็ เลาจ้ือก็พยายามอธิบายอยูน่ันเอง ตกลง เตา  เปนเพียง

วาทกรรมหรือเปลา    

        เลาจ้ือ  กลาวถึง เตา  ในทํานองวาเปนตนกําเนิดของสรรพส่ิง  ดังที่ใน เตา เตอ จิง บทที่ 42  บันทึกไววา 

ธรรมวิถี (เตา) กอกําเนิดหน่ึง หน่ึงกอกําเนิดสอง สองกอกําเนิดสาม  สามกอกําเนิดสกล ส่ิงสกลส่ิงลวนแบกไวซ่ึง ‘อิน’ (หยิน) 

และกอดไวซ่ึง ‘หยัง’ (หยาง)  ประกอบดวย ‘ปราณ’ (ชี่) จนเกิด ‘ดุลยภาพ’   

         ประเด็นที่ชวนใหนาคิดก็คือวา ถาเตาเปนตนกําเนิดของสรรพส่ิงเตาก็ตองเปนตนกําเนิดของส่ิงสมมติดวย  

เพราะหน่ึงในสรรพส่ิงน้ันก็คือส่ิงสมมุติ   ที่บอกวาเตาอยูเหนือส่ิงสมมุติน้ัน ดูเหมือนจะเปนการพูดแยกเตาออกจากส่ิงสมมุติ  

ความจริงตามขอความดังกลาวน้ัน ส่ิงสมมุติก็มาจากเตา ดังน้ัน ภาษาแมจะเปนส่ิงสมมุติ ก็สามารถส่ือใหเขาใจเตากําเนินของ

ตัวเองคือเตาได หรือถาหากจะบอกอีกวาเตาอยูเหนือการสมมุติ ดังทานเลาจ้ือไดกลาวไวในตอนตนวา “เตาเปนธรรมชาติที่

อยูเหนือการสมมติ”  ถาเปนเชนน้ัน คําน้ีก็ทําใหยอนแยงตอคํากลาวที่วา “เตาเปนตนกําเนิดของสรรพส่ิง”  เพราะวา 

“สรรพส่ิง” ไมนาจะมีขอยกเวนรวมไปถึงการยกเวนส่ิงสมมติดวย  

 อีกประเด็นหน่ึงที่ชัดก็คือ “เตาเปนธรรมชาติ…”  คําวา ธรรมชาติ ในประโยคน้ีหมายถึง เตา คือ ธรรมชาติ หรือ

หมายถึง เตา มีธรรมดาอยูเหนือการสมมติโดยปริยาย   ถึงอยางไรก็ตามคําวาธรรมชาติก็วนเวียนอยูกับเตาอยูดี 
 

  2) ทําไมแนวคดิของปรัชญาเลาจื้อจึงมีหัวใจอยูที่ธรรมชาติ ? 

  ผูเขียนไดตั้งขอสังเกตแนวคิดของสํานักเตาวาใหความสําคัญกับธรรมชาติและก็มีความพยายามที่จะบอก

วาปญหาทุกอยางแกไดหากวาเขาถึงธรรมชาติ ดําเนินทุกอยางไปใหสอดคลองกับธรรมชาติ จริงอยูฟงแลวดูเหมือนจะงายตอ

การเขาใจ  แตเม่ือน่ังใครครวญพิจารณาตาม กลับปรากฏวาไมงายที่จะเขาใจไดอยางที่คิด เพราะธรรมชาติที่สํานักน้ีหมายถึง

น้ันก็คือเตา แลวเตาคืออะไร  เตาแท ๆ ทานเลาจ้ือบอกวาพูดไมได บอกไมได หรือส่ือใหรูไดดวยอาการใด ๆ ไมได แตเราพูด

กันอยูวาเตา ๆ น้ีน้ัน ไมใชเตาแท เปนแตเพียงสมมติเทาน้ัน  ดังน้ัน เม่ือเราเขาใจเตาไมได เราก็เขาใจธรรมชาติตาม

ความหมายของทานเลาจ้ือไมไดเชนกัน แลวเราจะเขาถึงธรรมชาติไดอยางไรเลา เพราะธรรมชาติตามความหมายของทาน

เลาจ้ือจะเปนธรรมชาติอยางที่เราเขาใจหรือเปลาก็ไมรู  แมเราจะบอกวาเราไดเขาถึงธรรมชาติแลวใชชีวิตสอดคลองกับ

ธรรมชาติแลว ยังไมเห็นจะแกปญหาอะไรไดเลย สํานักเตาก็จะบอกอีกวาธรรมชาติที่ทานหมายถึงกับธรรมชาติที่สํานักเตา

หมายถึงเปนคนละอยางกันอีก ประเด็นน้ีรูสึกไดวาแนวคิดเรื่องธรรมชาติหรือเตาน้ัน ทําใหเปนเรื่องลึกลับซับซอน ไมเปน

ธรรมชาติอยางทีไ่ดชื่อวาธรรมชาติเลย 

       ประเด็นที่ชวนใหตั้งขอสังเกตก็คือวาเหตุใดสํานักเตาจึงไดยกเอาธรรมชาติขึ้นมาเปนหัวใจสําคัญในการ

ตอบปญหาทางปรัชญาและฟงธงวาธรรมชาติแกปญหาไดทุกอยาง และอาจตีความหมายไดวาไมวาปญหาน้ันจะเปนอยางไร 

กลายเปนวาเหมือนแกวสารพัดนึกอยางไรอยางน้ัน  เม่ือกลับมาน่ังทบทวนใครครวญเพื่อหาคําตอบที่สมเหตุสมผลก็ทําใหได

คําตอบแบบธรรมชาติ ๆ เลยก็คือวา หรือวาธรรมชาติแวดลอมที่ทานอยูมาตั้งแตเกิดหลอหลอมใหทานเชื่อวาธรรมชาติเทาน้ัน

ที่เปนส่ิงจริงแท ภูมิประเทศที่ทานเกิดมีแตธรรมชาติและอันเน่ืองมาจากภูมิลําเนาของเลาจ้ือเองที่อาศัยอยูในทางภาคใตที่ซ่ึงมี

ความอุดมสมบูรณมากกวาในทางภาคเหนือที่ขงจ้ืออาศัยอยู ทําใหทรรศนะในการมองปญหาและแกไขปญหาของเลาจ้ือดําเนิน

ไปในทิศทางเขาหาธรรมชาติมากกวา เพราะธรรมชาติที่เลาจ้ือไดสัมผัสน้ันเปนมิตรกับมนุษยมากกวาธรรมชาติในทาง

ภาคเหนือที่ขงจ้ือไดสัมผัส   

  จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา ปรัชญาแบบเตาเสนอใหคนกลับคืนสูธรรมชาติ ซ่ึงหมายถึงธรรมชาติของความ

เปนมนุษย และธรรมชาติของสรรพส่ิงที่ดํารงอยูมากอนที่มนุษยจะไดวางกฎเกณฑตาง ๆ ในการประพฤติปฏิบัติระหวางกัน 

หรือกระทั่งในทางความคิดดวย เตาจะมีกฎเกณฑในการโจมตีลัทธิปรัชญาอ่ืนอยู เม่ือโจมตีเสร็จเตาก็จะบอกแนวทางที่ดีที่สุด
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เสนอให น่ันก็คือ ธรรมชาติน้ันอง ลองไปดูวิธีการของเตาในการโจมตีสํานักอ่ืนดูโดยเฉพาะสํานักที่ถูกเตาโจมตีอยูเน่ืองนิจน่ันก็

คือลัทธิปรชัญาขงจ้ือ 
 

  3) ลักษณะการโจมตีของปรัชญา “เตา” 

  ปรัชญาเตาน้ันเม่ือจะโจมตีสํานักปรัชญาอ่ืนก็มักจะโจมตีที่กฎเกณฑที่สรางขึ้น   การโจมตีกฎเกณฑของ

เตาในที่น้ีวางอยูบนพื้นฐานความเชื่อในเรื่องบอเกิดปญหาของเลาจ้ือที่วา  ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษยน้ันลวน

แลวแตเกิดมาจากการปรุงแตงของมนุษยทั้งส้ิน กลาวคือที่สังคมมนุษยเกิดความวุนวายขึ้นก็เน่ืองมาจากการปรุงแตงทางสังคม

ของมนุษย หากมนุษยละทิ้งอารยธรรมกฎเกณฑที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมขึ้นได มนุษยก็จะพบกับความสุข (ศริญญา อรุณ

ขจรศักดิ์. 2547) 

  ดังปรากฏในบทที่ 18 ความวา “เม่ือสัจธรรมแหงเตาเส่ือมโทรมลง ความถูกตองและความดีงามก็

เกิดข้ึน เม่ือความรอบรูและความเฉลียวฉลาดเกิดข้ึน ความหนาไหวหลังหลอกก็ติดตามมา เม่ือความสัมพันธระหวาง

เครือญาติท้ังหก ไมเปนไปโดยปรกติสุข ก็เกิด “บิดาใจดี” และ “บุตรกตัญู” เม่ือประเทศชาติอยูในภาวะยุงเหยิง คุณคา

ของขุนนางภักดีก็เกิดข้ึน” 

  การโจมตีแนวคิดหรือหลักปรัชญาของสํานักตาง ๆ ของเตามักจะเปนไปในลักษณะเชนน้ี และสุดทายก็

เสนอทางออกที่เตาเชื่อวาดีที่สุดและถูกตองที่สุด สามารถแกไดทุกปญหา น่ันก็คือการกลับคืนสูธรรมชาติที่อาจเรียกวาเตาก็ได 

หากใคร ๆ จะบอกวาสังคมตองมีระเบียบแบบแผนในการอยูรวมกัน พรอมกันน้ันก็ใหนําจารีต ประเพณีอันดีงามที่ดีอยูแลวมา

ปฏิบัติ เตาบอกวาน่ันเปนการสรางความยุงเหยิงและวุนวาย สังคมเชนน้ันเปนสังคมอารยะไมได 
  

  4) สังคมอารยะแบบเตา 

             เตาใหการปฏิเสธสังคมอารยะอันประกอบไปดวยจารีต ประเพณี รวมถึงกฎเกณฑตาง ๆ หลักการที่จะ

สรางสังคมอารยะในแบบของเตาน้ัน   เตาใหยึดหลักแหง “การไมกระทํา” การไมกระทําในที่น้ีไมไดหมายถึงไมตองทําอะไร

เลย หากแตเปนการไมกระทําส่ิงที่ขัดกับธรรมชาติ ดังปรากฏในบทที่ 37 ความวา “เตาไมเคยกระทํา แมกระน้ันทุกส่ิงทุก

อยางก็สําเร็จลุลวง หากกษัตริยและเจานครสามารถรักษาเตาไวได โลกก็จะเปล่ียนแปลงไปโดยความตอเน่ือง เม่ือโลก

เปล่ียนแปลงไปและเกิดการกระทําตาง ๆ ข้ึน จงปลอยใหความเรียบงายแตบรรพกาลเปนผูควบคุมการกระทํา ความ

เรียบงายแตบรรพกาลน้ีไรช่ือ มันชวยขจัดความอยากท้ังปวง ความสงบยอมเกิดข้ึน ด้ังน้ันโลกยอมถึงซึ่งสันติสุข” 

   ดังน้ัน เตาจึงไดเสนอการปกครองแบบไมตองปกครอง หรือกระทําแบบไมกระทํา หากทําไดสังคมอารยะ

ที่เราปรารถนาก็จะปรากฏขึ้นแนนอน  

  เสนอการปกครองโดยการไมกระทํา 

  สํานักเตาไดพูดถึงเรื่องการปกครองโดยการไมกระทํา เพื่อยังความสงบสุขใหกับราษฎรเอาไวในบทที่ 57 

ไวอยางชัดเจนวา “ปกครองอาณาจักรดวยธรรม ทําศึกดวยเพทุบาย มีชัยตอโลกโดยการไมกระทํา เหตุใดขาพเจาจึงทราบ

ดังน้ี จากส่ิงเหลาน้ีคือ ขอหามย่ิงมาก ประชาราษฎรย่ิงยากจน อาวุธย่ิงแหลมคม ประเทศย่ิงวุนวายสับสน วิทยาการย่ิงมี

มาก ส่ิงประดิษฐย่ิงแปลกประหลาด กฎหมายย่ิงมีมาก โจรผูรายย่ิงชุกชุม ดังน้ัน  ปราชญจึงกลาวไววา “ขาพเจามิได

กระทํา ราษฎรก็ปรับปรุงตนเอง ขาพเจาต้ังตนในความสงบ ราษฎรก็ประพฤติตนถูกตอง ขาพเจาไมเขายุงเกี่ยว ราษฎรก็

รํ่ารวย ขาพเจาไรความทะยานอยาก ราษฎรก็มีความสามัญและซื่อสัตย” 

   จากที่ไดนําเสนอมาจะเห็นไดวา สํานักเตาน้ันกอนจะเสนอหลักปรัชญาของตัวเองวาดีที่สุดและถูกที่สุดน้ัน

ก็มักจะโจมตีกอน และการโจมตีน้ันก็เปนหลักอันหน่ึงที่จะทําใหผูที่ถูกโจมตีหมดหวังกับหลักการเกาแลวก็พรอมที่จะเชื่อฟง

และปฏิบัติตามไดทันทีในการหลักการใหมที่เตาจะเสนอ น่ันก็เปนเหตุผลหน่ึงของเตา 
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  เหตุผลในการโจมตีกฎเกณฑของเลาจื้อ 

  เหตุผลในการโจมตีกฎเกณฑของเลาจ้ือยังไมไดมีอยูเพียงแคกฎเกณฑเหลาน้ันไมไดยังสรางความสงบสุข

ใหกับสังคม หากแตกฎเกณฑเหลาน้ียังเปนส่ิงที่สรางปญหาใหกับสังคมหรือสรางความยากลําบากใหกับราษฎรอีกดวย ดังใน

บทที่ 75 กลาวไววา “เม่ือราษฎรอดอยากยากแคน เพราะผูปกครองเก็บภาษีมากเกินไป ราษฎรท่ีหิวโหยยอมไมอาจ

ปกครองได น่ีเกิดจากผูปกครองเขาไปยุงเกี่ยวมากเกินไป ทําใหปกครองพลเมืองไมได” 

             ทั้ ง น้ี  เหตุ แหงการโจมตีกฎเกณฑของเต าอีกประการห น่ึง น่ันคือ ความเชื่อ ในมโนทัศนคู อัน

ไดแก “ความกาวหนา กับการกลับสูกําเนิดเดิม รูปกับความวาง วัฒนธรรมกับธรรมชาติ การกระทํากับการไมกระทํา และ

ความรูกับความไมรู” 

  เตามีแนวคิดวาใคร ๆ ก็อยากใหสังคมสงบสุข อาจเรียกไดวา “สังคมในอุดมคติ” ก็วาได  แตการที่จะนํา

สังคมไปสูสังคมแหงอุดมคติใหไดจริง ๆ น้ัน อาจไมใชเรื่องงาย สังคมอุดมคติน้ันเตาก็มีเชนกัน  
 

  5) สังคมอุดมคติของเตา 

  สังคมอุดมคติของเตาไดอธิบายไวอยางชัดเจนที่สุดในบทที่ 80 ของคัมภีรเตาเตอจิง ซ่ึงไดกลาวไวตอนหน่ึง

วา “เปนเมืองที่มีความเปนอยูที่พอเพียง ผูปกครองสามารถสรางความสุขสงบใหเกิดขึ้นในสังคมได จนทําใหประชาชนไมนึก

อยากจะไปไหน ทัง้น้ีสังคมอุดมคติน้ีจะเกิดขึ้นไดก็เน่ืองมาจากผูปกครองจําตองยึดเตาเปนหลักในการปกครอง โดยใชหลักการ

ปกครองโดยไมปกครอง คือ ปกครองราษฎรแตไมไดเขาไปบงการชีวิตของราษฎร ดํารงตนเหมือนนํ้าในที่ต่ํา มีความออนนอม

ถอมตน เปนที่พึ่งใหกับประชาชน พรอมกันน้ันก็ยังตองไมยึดติดตอส่ิงที่ไดกระทํา คือเม่ือกิจการใดเสร็จส้ินลงก็ใหปลอยวางลง

เสีย หากผูปกครองสามารถยึดหลักแหงเตาและปฏิบัติไดแลว ราษฎรก็จะดําเนินตามและสามารถรวมกันรังสรรคสังคมที่สงบ

สุขโดยปราศจากกฎเกณฑมาควบคุมพฤติกรรมระหวางกันได” 

  จากการที่ไดยกมากลาวแลวขางตนน้ัน ก็สามารถที่จะทําใหเห็นวาสํานักเตาน้ันใหความสําคัญในเรื่อง

ธรรมชาติ ทุกส่ิงอยางสามารถแกปญหาไดดวยธรรมชาติ ไมวาปญหาน้ันจะนอยใหญอยางไร ก็จะไมเปนปญหาอีกตอไป หาก

วาไดเขาไปเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับเตาหรือธรรมชาติแลว ถึงอยางไรก็ตามก็ทําใหโตแยงไดในหลายประเด็นดวยกัน ขอ

โตแยงที่บทความน้ีจะนําเสนอก็คือการโตแยงหลักปรัชญาของเตาที่เปนธรรมชาตินิยมแบบสุดโตงจนทําใหเกิดความรูสึกวา

ขัดแยงกับธรรมชาติแหงความเปนมนุษย ซ่ึงมีขอโตแยง ดังน้ี 
  

  6) ขอโตแยงธรรมชาตินิยมของเตา 

  ปรัชญาของเลาจ้ือ  มีคุณคาตอสังคมมาก  เปนไปเพื่อความสุขสงบรมเย็นตอสังคม หลักคําสอนใดที่เลาจ้ือ

วาไมดี  เม่ือนํามาพิจารณาและปฏิบัติแลวก็เห็นจริงตามน้ัน  แตก็มีหลักปรัชญาบางขอที่ดูเหมือนไมสมเหตุสมเหตุ ตัวอยาง 

เชน  ถาเขาถึงธรรมชาติแลว ปฏิบัติตัวสอดคลองกับธรรมชาติแลว ทุกอยางก็จะดีเอง สังคมไมตองมีหลักเกณฑอะไร เพราะยิ่ง

สังคมมีหลักเกณฑมากก็ยิ่งจะทําใหยิ่งเหยิงมาก ดังน้ัน การปกครองที่ดีก็คือการไมปกครอง เปนตน  

  แนวคิดของเตาดังกลาวน้ัน ถามวาเปนไปไดไหมที่ทุกคนจะเขาถึงเตาหรือธรรมชาติตามที่เตาตองการ

นั้นไดทุกคน ถามันงายอยางน้ัน ปญหาที่มีอยูในโลกใบน้ีก็คงไมเกิดขึ้น แตที่มันเกิดปญหาขึ้นมากมายดวยเหตุวาธรรมชาติของ

มนุษยมีความไมเทากันอยู ไมวาจะเปนเรื่องความรู ความสามารถ สติ ปญญา หรืออ่ีน ๆ อีกมากมายอันเปนเหตุปจจัยที่ทําให

คนไมเทากัน  เม่ือเปนเชนน้ันกฏเกณฑระเบียบ แบบแผนตาง ๆ ก็ยังมีความจําเปนอยูที่จะตองมี เพราะมนุษยมีธรรมชาติที่

แตกตางกัน และไมอาจที่จะเขาถึงธรรมชาติหรือเตาไดทุกคน มนุษยไมอาจที่จะรูดีรูชั่วไดพรอม ๆ กัน หรือเทา ๆ กัน  หาก

มองใหใกลตัวเขามาแมกระทั่งปรัชญาของเตาเองก็ตาม ทานเลาจ้ือไดเขาถึงเตาแลวและแมจะพยายามอธิบายใหคนอ่ีนเขาใจ

แคความหมายของเตาก็ยังยากเลย จะปวยกลาวไปใยถึงการใหทุกคนเขาไปเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับเตาไดโดยไมตองอาศัย

ส่ิงอ่ืนเลย และการส่ือความหมายก็เปนกฎเกณฑเชนเดียวกัน หากไมมีกฎเกณฑเลยตามที่ทานเลาจ้ือตองการแลวการส่ือ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1055 

ความหมายปรัชญาของเตาจะทําไดอยางไร แมแตตัวทานเองก็ตั้งอยูในกฏเกณฑเชนเดียวกัน เชน การที่ทานอยูในหองสมุด

ทานก็อยูภายใตกฎเกณฑ หากวากฏเกณฑเปนเรื่องที่ไรสาระจริง ๆ ทําไมทานไมละทิ้งตั้งแตแรก หนังสือที่ทานไดอานและทํา

ใหทานไดรับความรูมากมายน้ันก็เปนผลมาการกฎเกณฑที่ทานมักนําขึ้นมาโจมตีเชนเดียวกัน เปนกฏเกณฑทางภาษา   

  ยิ่งใครครวญก็ทําใหเห็นวา กฎเกณฑ ระเบียบ แบบแผน จารีต ประเพณีตาง ๆ ก็ยังมีความจําเปนอยู ที่จะ

ทําใหการอยูดวยกันในสังคมมีความสงบสุขได เพราะดวยเหตุวาเปนไปไมไดเลยที่มนุษยทุกคนจะมีความเทาเทียมกันในทุก ๆ 

ดาน อันจะเปนเหตุที่ทุกคนเขาถึงธรรมชาติหรือเตาไดโดยพรอมเพรียงกัน คือรูดีรูชั่วเอง มนุษยเปนสัตวที่ตองฝกฝนและเรียนรู

จึงจะดีได  แมกระทั่งทานเลาจ้ือเองก็อาศัยกระบวนการน้ีเชนเดียวกัน 

และดวยเหตุวาโลกใบน้ียังเปนโลกแหงการสมมติอยู หาไดเปนโลกที่สมบูรณแบบไม เรื่องสมมติมีระเบียบกฎเกณฑเปนตนก็คง

ตองมีอยู 

  นอกเหนือจากน้ันก็มีหลักปรัชญาที่วา ถาปฏิบัติตามปรัชญาเตา  การศึกษาเลาเรียนก็ไมจําเปน  

สถานศึกษาตาง ๆ มากมายที่มีอยูในปจจุบันก็ไมตองมี  เพราะยิ่งเรียนไปก็ยิ่งหากไกลออกไปจากความจริง และที่สําคัญคือ ยิ่ง

เรียนไปก็ยิ่งจะมีแตการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกัน  ความจริงก็ไมเปนอยางน้ันทุกคน เพราะธรรมชาติของคนก็จะมีทั้งดี

และไมดี  ถาเรียนแลวไมดีทุกคน  ก็แสดงวาเตาเลือกขาง ไมใชทุกอยาง 

  ประเด็นการศึกษาเลาเรียนไมจําเปนน้ัน ยิ่งเปนประเด็นยอนแยงและขัดแยงตอธรรมชาติของความเปน

มนุษยอยางมากเลย  เพราะถาไมมีการศึกษาเลาเรียนเลา การถายทอดอารยธรรมโลกก็เกิดขึ้นไมได อารยธรรมโลกก็เล่ือน

หายไป และการเจริญในดานตาง ๆ จะเกิดขึ้นไดอยางไร  เพราะไมมีการศึกษาเลาเรียนสืบตอกันไป การที่โลกไดเจริญทาง

วิทยาการดานตาง ๆ อยางปจจุบัน  ตลอดถึงเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีตาง ๆ เชน มี รถยนต  รถไฟ  เรือบิน  วิทยุ 

โทรศัพท  โทรทัศน  คอมพิวเตอร เครื่องมือส่ือสารตาง ๆ เปนตน  ก็เพราะเปนผลมาจากการสมสมทางสติปญญาของมนุษยที่

รับชวงกันมา แลวก็พัฒนาขึ้นไปตามลําดับ  ก็ดวยกระบวนการทางการศึกษาทั้งน้ัน ถาสมมุติวาทุกคนอยูตามธรรมชาติ ไมมี

การศึกษาเลาเรียนเลยตามที่เลาจ้ือกลาวไว  จะมีหลักประกันอันใดวาทุกคนจะเขาถึงเตา   เพราะเตาเปนนามธรรม  สัมผัส

ไมได   และจะใหทุกคนเขาใจตรงกันไดอยางไร   เพราะคนเรามีอุปนิสัยพื้นฐานตางกันโดยธรรมชาติอยูแลว  บางคนรักสนุก  

บางคนชอบอยูเงียบ ๆ คนเดียว  แตละคนก็ชอบรูป  รส  กล่ิน  เสียง  ไมเหมือนกันเปนตน  การท่ีจะเกณฑใหคนเหลาน้ันหัน

หนาเขาหาเตาอยางเดียวเทาน้ัน จะไดผลหรือจะมิเปนการฝนธรรมชาติของเขาไปใชไหม 

          ตามประวัติ เลา จ้ือ เริ่มแรกทํางานในหองสมุดแควนโจ  พูดตามภาษาสมมุติปจจุบันก็คือเปน 

“บรรณารักษ” น่ันเอง  ทานเปนบรรณารักษมายาวนาน เม่ืออยูกับหนังสือก็ธรรมชาติอยูเองที่จะมีโอกาสมากกวาใครที่จะได

อานหนังสือด ีๆ  การอานหนังสือก็คือการศึกษาอยางหน่ึง การปฏิเสธการศึกษาของเลาจ้ือ ก็เปนขอสังเกตอยางหน่ึงวา เลาจ้ือ

ไดปฏิเสธส่ิงที่เลาจ้ือเองก็ไดทํามาตลอดชีวิต  แลวถาไมดี ตลอดระยะเวลาที่เลาจ้ือไดทําแลวน้ัน  มันหมายความวาอยางไร  

คําถามก็คือวา ถาการศึกษาไมดีจริง ๆ   การมีหองสมุดก็ขัดขวางการเขาถึงเตา แลวคนที่ขัดขวางเตามาตลอดก็คือเลาจ้ือเอง 

เพราะทานอยูในหองสมุดก็เทากับทานสงเสริมการศึกษา 

  การศึกษาเลาเรียนเปนกระบวนการขัดเกลา ฝกหัดดัดตน ที่จะทําใหมนุษยมีความดีใกลเคียงกัน เพราะ

เม่ือรูเหมือนกันก็จะทําใหมนุษยเขาใจและทําดีในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากมนุษยในระยะแรกของชีวิตจะเปนสัตวที่ออนแอ

ที่สุด เพราะกวาจะโตกวาจะรูเรื่องตองเปนวันเปนเดือนเปนป ถาการศึกษาไมดีจรงิและไมมีความสําคัญจริง โลกใบน้ีก็ไมอาจที่

จะพัฒนาเทคโนโลยีมาถึงขนาดน้ี เพราะการพัฒนาตองอาศัยการศึกษาเปนพื้นฐาน เปนไปไดไหมที่มนุษยทุกคนเกิดมาก็จะรู

เองในทุกเรื่องที่เพื่อนมนุษยดวยกันรูโดยธรรมชาติ คิดอยางไรก็คิดไมออก ก็เหมือน ๆ กันกับที่มนุษยทุกคนไมอาจจะรูไดอยาง

ที่ทานเลาจ้ือรูน่ันแหละ หลักปรัชญาของเตาในเรื่องน้ีก็ทําใหไมเห็นดวยอยางยิ่ง เพราะไมสมเหตุสมเหตุ อันเน่ืองดวยธรรมชาติ

ของมนุษยไมเทาเทียมกัน การศึกษาจึงมีความจําเปนที่จะเต็มเติมใหมนุษยอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยเฉพาะการศึกษา

เพื่อใหมนุษยรูดีรูชั่ว 
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4. สรุปศึกษาวิเคราะห 

 

 เลาจ้ือ สอนใหคนกลับเขาหาเตา  เพราะเตาทําใหมนุษยมีความสงบสุขอยางดื่มดํามาแลว แตตอมามนุษยถูกความ

อยากเขาครอบงําทําใหตกอยูในอํานาจกิเลสตัณหาของตนจึงหันหลังใหเตา  มุงหนาแสวงหาส่ิงตาง ๆ มาสนองความอยากของ

ตัว ผลก็คือมนุษยตองมีความทุกข  เดือนรอนมากขึ้นทุกที  มีวิธีเดียวเทาน้ันที่จะกําจัดความเลวรายได  ก็โดยการหันไปหาเตา  

น่ันก็คือ ดําเนินชีวิตใหสอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติ ดํารงชีวิตอยางเรียบงาย  ตัดความฟุงเพอ  เลิกละการศึกษาเลาเรียน  

หยุดสรางวัฒนธรรมและอารยธรรมตาง ๆ ใหหมดส้ิน  หากทําไดอยางน้ีมนุษยก็จะกลับเชาหาเตา  มีความสงบสุขอยางดื่มด่ํา

ตามเดิม 

 แตเม่ือยอนกลับมาดูในโลกแหงความเปนจริงแลว ธรรมชาติหรือเตา ที่สํานักเตาพูดถึงน้ัน มนุษยไมอาจที่จะทําอยาง

น้ันไดทุกคน  ธรรมชาติของมนุษยไมไดดีลวน หรือเลวลวน  อาจมีทั้งดี ชั่ว หรือไมดีไมชั่วก็ได ดังน้ัน ปรัชญาของเตาทีเนนเรื่อง

ของธรรมชาติเพื่อการพัฒนามนุษยซ่ึงมีลักษณะเปนแบบธรรมชาตินิยมแบบสุดโตงน้ันก็ไมอาจนํามาใชไดในโลกแหงความเปน

จริงเพราะขัดแยงกับความเปนธรรมของมนุษยที่มีความไมเทาเทียมกันในทุกมิติอยางส้ินเชิง 
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บทคัดยอ  

 

ความเปนมาวัดธรรมปญญารามบางมวง ซ่ึงเปนวัดที่อยูในสังกัดคณะสงฆอนัมนิกาย พระสงฆอนัมนิกายไดเขามาใน

สมัยกรุงธนบุรี วัดธรรมปญญารามบางมวง ไดนําหลักการเผยแผพระพุทธศาสนามหายาน รูปแบบเผยแผเปนแบบรวมสมัย

ของพระพุทธศาสนามหายานน้ัน ไดนํามาศึกษาเปรียบเทียบระหวางแบบดั้งเดิมและรวมสมัย และไดผลออกมาวาวัดธรรม

ปญญารามบางมวง ไดนําปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม แบบดั้งเดิม และรวมสมัยเขามาประยุกตใชทําใหเกิดวิธีการ        

เผยแผแบบใหมการเผยแผพระพุทธศาสนามหายานของวัดธรรมปญญารามบางมวง จังหวัดนครปฐม มีหลักธรรมในการเผยแผ

คือ หลักธรรมของพระพุทธศาสนามหายานใชเปนหลักยึดม่ันคือ อัปปมัญญา 4 อยาง 1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา 4) อุเบกขา 

ทําใหเกิดการเผยแผ คือ การตั้งมูลนิธิฯ การอุปสมบทการบรรพชา การจัดสวดมนต และการเผยแผพระพุทธศาสนาไปตางประเทศ 

การเผยแผของวัดธรรมปญญารามบางมวง  จังหวัดนครปฐม น้ีเปนหลักที่ปฏิบัติกันมาเปนระยะเวลา 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 วัดแหงน้ีแตเดิมมาน้ันเปนโรงเจหลังเกา ชื่อวา เฮงเส็งตั๊ว หรือที่ชาวบาน

รูจักกันในนามโรงเจบางมวง เปน   โรงเจที่เกาแกคูกับแมน้ําทาจีนมาไมนอยกวา 150 ป เจาของโรงเจแหงน้ีไดถวายที่ดิน

ใหกับพระเดชพระคุณพระมหาคณานัมธรรมปญญาธิวัตร เจาคณะใหญอนัมนิกายแหงประเทศไทย เพื่อจัดตั้งเปนวัดของคณะ

สงฆอนัมนิกาย และทางการไดอนุมัติใหเปนวัดอยางถูกตอง ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เจาคณะใหญอนัมนิกายจึงไดให 

องวินัยธรพิสิษฐ เถี่ยนบาว ปจจุบันคือ องสรภาณอนัมพจน มาดํารงตําแหนงเปนเจาอาวาสวัดแหงน้ี ใน วันที่ 30 ธันวาคม 

พ.ศ. 2550 เพื่อเปนที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน องสรภาณอนัมพจนทานไดแลเห็นความทุกขของผูคนที่เกิดจากความเจ็บปวย 

ขาดที่พึ่ง ที่ยึดเหน่ียว ทานจึงไดมีปณิธานในการหลอพอยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจาขึ้น ซ่ึงเปนพระยูไลที่หลอดวยเน้ือเงินองคใหญ

ที่สุดในประเทศไทย สรางขึ้นเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกพุทธศาสนิกชนใหชาวพุทธไดมีที่ยึดเหน่ียวจิตใจ มีผูคนจํานวนมากทั้ง

ชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางมากราบไหวขอพรตลอดมา วัดแหงน้ีไดถวายที่ใหสรางโดยคุณสามารถ สุธรรมพิท ักษ 

เจาของโรงเจเฮงเส็งตั๊ว ตอมาพระเดชพระคุณ พระมหาคณานัมธรรมปญญาธิวัตร เจาคณะใหญอนัมนิกาย ไดซ้ือที่ดินขยาย

เพิ่มตรงที่ประดิษฐานองคหลวงพอยูไลฯ ภายหลังจากน้ันคุณสมบูรณ ล้ิมประเสริฐ มีจิตศรัทธาไดถวายที่ดินใหเพิ่มเติม บริเวณ

สถานที่สรางวิหารพระแมกวนอิมและฝงเสาสถานีวิทยุ ตอมาไมนาน คุณปริญดา ฉันทวานิช มีจิตศรัทธาไดซ้ือที่ดินเพิ่มบริเวณ

ขางโรงเจหลังเกา วัดแหงน้ีจึงมีเน้ือที่ทั้งหมด 9 ไรกวา วัดแหงน้ียังมีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิอีกมากมายท่ีทําใหผูคนตางพากันมากราบไหว 

คือ พระยูไลไภษัชฯ พระพุทธเจา 3 พระองค ไดหลอขึ้นตามตําราพระพุทธศาสนามหายาน ไหวหลวงพอทันใจ ไหวขอพรพระ

โพธิสัตวทั้งสองยาม คือ สุริยันโพธิสัตว จันทราโพธิสัตว พระแมกวนอิมปางนอน (ปางไสยาสน) หมดทุกขหมดโศก ขอพรเทพ

เจาประจําราศีปเกิด เทพเจาขุนพลทั้ง 12 องค อธิษฐานจิตตอแมนดาลาทราย มณฑลศักดิ์สิทธ์ิที่สรางขึ้นตามแบบพระสงฆลา

มะ ขอพรหมอเทวดาฮั่วทอเชียงซือ เทพเจาโชคลาภทั้ง 5 องค โหงวโหวไฉซ่ิง เทพเจาโชคลาภไชฉิ่งเอ๊ียะ มีที่เคารพกราบไหว

ของชาวบานคือ ศาลเจาที่ก้ําเทียนไตตีและศาลพญามังกรเขียว เจาแหงมหาสมุทร วัดธรรมปญญารามบางมวงนําพระบารมี

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 พระไภษัชยคุรุจะประทับเปนหน่ึงในพระประธาน 3 

องค ซ่ึงมีพระศากยมุนีอยูตรงกลาง และพระไภษัชยคุรุอยูทางขวาของพระศากยมุนี โดยพระหัตถขวาของพระไภษัชยคุรุทรง

ยกขึ้น และทรงทําพระหัตถอยูในรูปของการใหและความกรุณา พระหัตถซายทรงถือโถยาวางไวบนพระเพลา (บางครั้งในโถก็มี

ผลไมที่ใชเปนยาหรือพระสถูป) โถยาน้ีมักมีสีน้ําเงินเขม อันเปนสีของแกวไพฑูรย และเปนลักษณะเฉพาะของพระองค แมวา

บางครั้งรูปของพระองคบางรูปไมมีโถน้ี พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต เปนพระพุทธเจาที่พบเฉพาะในนิกายมหายาน 

พระนามของทานหมายถึงพระตถาคตเจาผูเปนบรมครูแหงยารักษาโรค ผูมีรัศมีสีน้ําเงินดังไพฑูรย พระนามอ่ืน  ๆ ของทานคือ 

พระไภษัชยคุรุตถาคต พระมหาแพทยราชาพุทธเจา หรือพระมหาไภษัชยราชพุทธเจาเปนที่นิยมนับถือในหมูชาวจีน ในความ

เชื่อของชาวจีน รูปของพระองคอยูในทาน่ังสมาธิ มีรัตนเจดียวางบนพระหัตถ สวนในความเชื่อของชาวทิเบต พระองคมีกาย

สีน้ําเงินเขม น่ังขัดสมาธิ พระหัตถขวาถือยาสมุนไพร (นิยมเปนเห็ดหลินจือ) พระหัตถซายถือบาตรวางบนพระเพลาถือกันวา

ทรงเปนพระพุทธเจาที่สามารถรักษาโรคทางกายและโรคทางกรรมของสัตวโลก กรรมทั้งหมด ไมวาจะดีหรือชั่ว ตางก็เกิดจาก
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จิตทั้งส้ิน หากการสรางนิมิตภาพของพระไภษัชยคุรุ หรือการทองพระนามของพระองค ทําใหจิตของผูน้ันเปล่ียนจากโลภะ 

โทสะ โมหะ มาเปนความไมมีตัวตน ความกรุณา และปญญา การเปล่ียนแปลงก็จะเกิดขึ้น อกุศลกรรมของเขาก็จะเปล่ียนไป

ในทางที่เปนกุศล การละทิ้งโลภะ โทสะ โมหะ โรคภัยไขเจ็บทั้งหลาย ไมวาจะเก่ียวของกับรางกายเพียงใด ก็จะหายไปในที่สุด 

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตทรงมีปณิธาน 12 ขอ เพื่อชวยสรรพสัตว คือชวยใหสรรพสัตวบรรลุโพธิญาณ

โดยเร็ว ชวยใหสรรพสัตวตื่นจากความโงเขลา ชวยใหสรรพสัตวถึงพรอมดวยของใชทั้งปวง ชวยใหสรรพสัตวหันมานับถือ

มหายานธรรม ชวยใหสรรพสัตวมีศีล ชวยใหสรรพสัตวมีกายสมบูรณ ชวยใหสรรพสัตวพนจากความยากจน ชวยใหสตรีไดเปน

บุรุษตามปรารถนา ชวยใหสรรพสัตวพนจากอุบายของมาร ชวยใหสรรพสัตวพนจากโทษทัณฑทางอาญา ชวยใหสรรพสัตวพน

จากการทําชั่วเพื่อเล้ียงชีพ ชวยใหสรรพสัตวพบกับความสมบูรณดวยมหากรุณาอันยิ่งใหญของพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา

ตถาคต หรือพระพุทธเจา วัดธรรมปญญารามบางมวง (เฮงเส็งยี่) ตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัดคณะ

สงฆอนัมนิกายฯ นําโดยองวินัยธรพิสิษฐ เถี่ยนบาว เจาอาวาสฯ จึงมีโครงการจัดสรางพระประธานพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจา 

หลอดวยเน้ือเงินยวง องคใหญที่สุดในประเทศไทย เพื่อเปนที่พึ่งใหแกพุทธศาสนิกชนในยามเจ็บปวย ทั้งทางกายและทางใจ

ตามพุทธคติของพระพุทธศาสนามหายาน 

ความเปนมาของพระสงฆมหายานในประเทศไทย (สมศักดิ์ สายหยุด, 2557: 12) ชาวจีนมีพื้นฐานความเชื่อที่

เหมือนกันซ่ึงไดฝงลึกลงในจิตใจสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับตั้งแตสมัยที่ยังคงอาศัยอยูที่เมืองจีนแผนดินใหญ จงถึงสมัยที่

อพยพกระจายไปตามประเทศตาง ๆ ทั่วโลก คติความเชื่อของชาวจีนเหลาน้ีลวนมีพื้นฐานทางดานความคิดรวมกันแมจะ

ผสมผสานกับวัฒนธรรมประเทศใหมที่อพยพไปอยูแตชาวจีนก็ยังปฏิบัติพิธีกรรมตาง ๆ ตามแบบที่สืบทอดจากบรรพบุรุษความ

เชื่อของเทพเจาความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณของธรรมชาติ ความเชื่อเรื่องสวรรคตลอดจนถึงความเชื่อในศาสนาพุทธนิกาย

มหายาน ดังที่ ปญญาเทพสิงห ไดกลาวถึงพื้นฐานความเชื่อของชาวจีน สรุปไดวา ชาวจีนจะมีความเชื่อเรื่องเคารพบรรพบุรุษ 

เรื่องอํานาจดวงวิญญาณของธรรมชาติและเรื่องสวรรค ซ่ึงจัดเปนความเชื่อแบบดั้งเดิมและเกาแกที่สุด โดยการบูชาบรรพบุรุษ

น้ันชาวจีนจะไหความเคารพตอเทพเจาตาง ๆ เชน เทพเจาชางตี่ ซ่ึงเปนเทพเจาผูคุมครองความเปนอยูของมนุษย เทพเจา

ประจําดวง เทพเจาประจําภูเขา แมนํ้า เปนตน การเคารพบูชาเทพเจาเหลาน้ีเกิดจากความเชื่อที่วาเม่ือบรรพบุรุษเสียชีวิตไป

แลวจะสถิตอยูบนสวรรค มีหนาที่คุมครองลูกหลาน  และ ตวน ล่ี เซิง และบุญยิ่งไรสุขสิริ ไดกลาวถึงความเชื่อที่สําคัญตอวิถี

ชีวิตของชาวจีน สรุปไดวาชาวจีนมีความเชื่อใน 3 ส่ิง ไดแก บรรพบุรุษ วิญญาณและสวรรค ความเชื่อเหลาน้ีทําใหเกิดการ

บวงสรวงเพื่อที่จะใหส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายบันดาลความสุข และคุมครอง การละเลยเพิกเฉยและการบูชาเซนสรวงที่ไมเหมาะสม

ชาวจีนเชื่อวาจะมีแตเคราะหกรรมและความทุกขยากเดือดรอน ภายหลังเม่ือชาวจีนไดรับแนวคิดใหมทั้งจากนักปราชญของจีน

เองและอิทธิพล แนวคิดเก่ียวกับศาสนา คือพุทธศาสนานิกายมหายานดังที่ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงการเขามา

ของพุทธศาสนามหายานในประเทศจีน สรุปไดวา มหายานเปนนิกายหน่ึงของศาสนาพุทธ มีกําเนิดจากอินเดียและเขา สู

ประเทศจีนครั้งแรกประมาณกลางคริสตศตวรรษที่ 1 ซ่ึงตรงกับสมัยราชวงศฮั่นแตในระยะแรกยังอยูในวงแคบ เพราะลัทธิเตา

และขงจ๊ือซ่ึงเปนที่นับถือมากอนยังไดรับ ความนิยมกันอยางแพรหลาย จนถึงสมัยราชวงศเวในยุคสามกก ประมาณ

คริสตศตวรรษที่ 4 ศาสนาพุทธก็ไดกลายเปนศาสนาประจําชาติของจีน  พุทธศาสนามหายานในประเทศจีนรุงเรืองอยางมาก 

ดังที่ ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห ไดกลาวถึงการนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานของชาวจีน สรุปไดวา ศาสนาพุทธนิกายมหายาน

ของชาวจีน เจริญรุงเรืองมากขึ้นเน่ืองจากมีการแปลคัมภีรจากภาษาสันสกฤตมาเปนภาษาจีน จึงทําใหชาวจีนสามารถอานและ 

เขาใจไดงายเปนทีน่าสนใจของคนทั่วไป อยางไรก็ตามชาวจีนก็ไดดัดแปลงใหสอดคลองกับสังคมและแนวคิดของชาวจีนที่มีมา

แตเดิม แตก็ยังคงยึดการเขาสูนิพานเปนจุดหมายสูงสุดดังที่เปนมาในเรื่องน้ี ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน ไดกลาวถึงแนวคิดของ

พระพุทธศาสนามหายาน สรุปไดวา จุดมุงหมายสูงสุดของพุทธศาสนามหายาน คือการเขาสู นิพพานเชนเดียวกับหินยาน แต

จะแตกตางกันตรงที่แบบหินยานน้ัน การหลุดพนแหงนิพพานเปนเรื่องเฉพาะตัว สวนมหายานเปรียบเสมือนยานอันยิ่งใหญที่

สามารถนํามนุษยไปสูนิพพานไดครั้งละมาก ๆ   
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คณะสงฆอนัมนิกายแหงประเทศไทย คือคณะสงฆฝายอาจาริยวาท หรือพระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย  

ซ่ึงไดสืบทอดพระพุทธศาสนามาแบบญวนหรือเวียดนาม ไดเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรไทยสมัยพระเจา  

กรุงธนบุรี บทความพระสงฆอนัมนิกายในประเทศไทย มีผูเขียนบทความไวมานานและยังมีผูทําการศึกษานอย ทําใหการนํา

ขอมูลไปเผยแพรยังไมสมบูรณมากเทาไร ทําใหผูสืบคนขอมูลเก่ียวกับคณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทย ขอมูลที่เก่ียวกับคณะ

สงฆอนัมนิกาย ยังขาดการจัดรวบรวมขอมูลเปนองคความรูใหเปนปจจุบันทั้งทางดานประวัติความเปนมาบทบาทหนาที่การ

บริหารคณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทย ตําแหนงสมณศักดิ์ของพระภิกษุสงฆอนัมนิกาย ยังไมไดเปนขอมูลที่เปนปจจุบัน  

รูปแบบเผยแผแบบรวมสมัยของพระพุทธศาสนามหายานคณะสงฆอนัมนิกายในสังคมไทย (สมศักดิ์ สายหยุด , 

2558: 89)  น้ันผูวิจัยไดนํามาศึกษาเปรียบเทียบระหวางแบบดั้งเดิมและรวมสมัย และไดผลออกมาวาทางคณะสงฆอนัมนิกาย

ไดนําหลักการสอนแบบดั้งเดิม และรวมสมัยเขามาประยุกตใชทําใหเกิดวิธีการเผยแผแบบใหม ดังน้ี 

การตั้งมูลนิธิฯ เพื่อสงเสริมสังคม เชน มอบเครื่องมือแพทยแกโรงพยาบาลทั่วประเทศ การสงเสริมทางดานการเรียน

ตอตางเทศไทยของพระสงฆอนัมนิกาย การออกส่ือตาง ๆ ทําใหสังคมรูจักคณะสงฆอนัมนิกายมาขึ้นการสนับสนุนการเผยแผ

การเทศนธรรมะในหมูเยาวชน ของคณะสงฆอนัมนิกายไดมีพระสงฆเขาไปสอนในความรูกับเยาวชน ที่โรงเรียนทั่ว ไป

เหมือนกับเปนครูสอนศีลธรรมของคณะสงฆอนัมนิกายแหงประเทศไทยมีการสนับสนุนสงเสริมพระสงฆไปศึกษาหลักธรรมเพื่อ

ไปเผยแผ การอุปสมบทและบรรพชา สามเณรภาคฤดูรอนทุกป มีการสนับสนุนจากทางคณะสงฆอนัมนิกายแหงประเทศไทย 

และมีเยาวชนเขารวมเปนจํานวนมากทําใหการเผยแผเปนแบบเชิงรุก เพื่อใหสังคมรูจักหลักธรรมและคณะสงฆอนัมนิกายจึงได

มีการ จัดสวดมนต ประจําทุกวันศุกร เปนการเผยแผวิธีการสอนและรวมกิจกรรมของคณะสงฆอนัมนิกายโดยอดีตถึงปจจุบันมี

ประชาชนเขารวมสวดมนต ทุกวันศุกรเปนจํานวนมาก 

การเผยแผพระพุทธศาสนาไปตางประเทศ ทางคณะสงฆอนัมนิกายไดสงพระสงฆที่ศึกษาจบจากโรงเรียนสังกัดคณะ

สงฆฯ แลวสงไปเรียนตอที่ประเทศไตหวัน เปนเวลา 5 ป และจะมีพระสงฆที่ไปศึกษาจากตางประเทศน้ัน ศึกษาจบแลวกลับมา

ประเทศและมาสอนใหประชาชนเขาใจในหลักพระพุทธศาสนาอีกดวย 

ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม การเผยแผของคณะสงฆอนัมนิกายตอสังคมไทย (พระมหาสุริยา คั้นพาบ, 

2560: 23) น้ันมีการวิเคราะหบทบาท และความสัมพันธทางวัฒนธรรม เกิดเปนองคความรู ดังน้ี ดานหลักธรรม  ดานสังคม 

ดานวัฒนธรรม  ดานการเรียนรู ดังน้ี คณะสงฆอนัมนิกายไดใชหลักธรรม คือ อัปปมัญญา 4 และพิธีกรรมที่สืบตอกันมาจน

เปนวัฒธรรม พิธีกรรมตาง ๆ ยังมีหลักธรรมที่คณะสงฆอนัมนิกายใชเปนหลักยึดม่ันคือ อัปปมัญญา 4 ดังน้ี 1) เมตตา 2) 

กรุณา 3) มุทิตา 4) อุเบกขา  ดานวัฒนธรรมที่ทําสืบตอกันมียาวนาน คือพิธีตาง ๆ เชน พิธีทิ้งกระจาด คือการแจกทานส่ิงของ

ใหกับคนยากไร เปนการชวยสังคม เขากับหลักธรรมมหายาน อัปปมัญญา 4 ดังน้ี 

1. เมตตา ผูเปนพระโพธิสัตวตองใหความสุขแกสรรพสัตว 

2. กรุณา  ผูเปนพระโพธิสัตวตองปลดเปล้ืองความทุกขของสรรพสัตว 

3. มุทิตา  ผูเปนพระโพธิสัตวตองยินดีอนุโมทนาเม่ือสัตวพนทุกขและไดสุข 

4. อุเบกขา ผูเปนพระโพธิสัตวตองมีจิตเปนกลางในสรรพสัตวไมยึดถือติดอยูในความดี 

ทําใหเกิดการเรียนรูวาบทบาท ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ของคณะสงฆอนัมนิกายที่มีตอสังคมไทย น้ัน

ทางคณะสงฆอนัมนิกายใชบทบาทและความสัมพันธทางวัฒนธรรม คือพิธีกรรมของพระสงฆมหายาน ในการสราง

ความสัมพันธใหพระสงฆกับสังคมไทยมีความสัมพันธกันยิ่งขึ้น 

สรุปไดวา วัดธรรมปญญารามบางมวง เปนวัดที่อยูในสังกัดคณะสงฆอนัมนิกาย พระสงฆอนัมนิกายไดเขามาในรัช

สมัยกรุงธนบุรี วัดธรรมปญญารามบางมวงน้ันไดนําหลักการเผยแผพระพุทธศาสนามหายาน รูปแบบเผยแผเปนแบบรวมสมัย

ของพระพุทธศาสนามหายานน้ันผูศึกษาไดนํามาศึกษาเปรียบเทียบระหวางแบบดั้งเดิมและรวมสมัย และไดผลออกมาวาวัด

ธรรมปญญารามบางมวงไดนําหลักการสอนแบบดั้งเดิม และรวมสมัยเขามาประยุกตใชทําใหเกิดวิธีการเผยแผแบบใหม ดังน้ี 
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การตั้งมูลนิธิฯ เพื่อสงเสริมสังคม เชน มอบเครื่องมือแพทยแกโรงพยาบาลทั่วประเทศ การสงเสริมทางดานการเรียน

ตอตางประเทศ และพระสงฆอนัมนิกาย ไดสนับสนุนการออกส่ือตาง ๆ ทําใหสังคมรูจักคณะสงฆอนัมนิกายมากขึ้น 

การสนับสนุนการเผยแผการเทศนธรรมะในหมูเยาวชน ของคณะสงฆอนัมนิกายไดมีพระสงฆเขาไปสอนในความรูกับ

เยาวชน ที่โรงเรียนทั่วไปเหมือนกับเปนครูสอนศีลธรรมของคณะสงฆอนัมนิกายแหงประเทศไทยมีการสนับสนุนสงเสริม

พระสงฆไปศึกษาหลักธรรมเพื่อไปเผยแผ 

การอุปสมบทและบรรพชา สามเณรภาคฤดูรอนทุกป โดยมีการสนับสนุนจากทากคณะสงฆอนัมนิกายแหงประเทศ

ไทย และมีเยาวชนเขามรวมเปนจํานวนมากทําใหการเผยแผเปนแบบเชิงรุก เพื่อใหสังคมรูจักหลักธรรมและคณะสงฆอนัม

นิกาย 

จัดสวดมนต ประจําทุกวันศุกร เปนการเผยแผวิธีการสอนและรวมกิจกรรมของคณะสงฆอนัมนิกายโดยอดีตถึง

ปจจุบันมีประชาชนเขารวมสวดมนต ทุกวันศุกรเปนจํานวนมากและเปนการเผยแผอีกทางหน่ึง 

การเผยแผพระพุทธศาสนาไปตางประเทศ ทางคณะสงฆอนัมนิกายไดสงพระสงฆที่ศึกษาจบจากโรงเรียนสังกัดคณะ

สงฆฯ แลวสงไปเรียนตอที่ประเทศไตหวัน เปนเวลา 5 ป และจะมีพระสงฆที่ไปศึกษาจากตางประเทศน้ัน ศึกษาจบแลวกลับมา

ประเทศและมาสอนใหประชาชนเขาใจในหลักพระพุทธศาสนาอีกดวย 

จากการศึกษาน้ันการเผยแผพระพุทธศาสนามหายานของวัดธรรมปญญารามบางมวง จังหวัดนครปฐม มีหลักธรรม

ในการเผยแผ ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม คือ หลักธรรมของพระพุทธศาสนามหายานใชเปนหลักยึดม่ันคือ 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 
 

บทความเรื่องน้ีมุงศึกษาความเชื่อเรื่องผีของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซ่ึงผูวิจัย

เก็บขอมูลจากการสัมภาษณและการรวบรวมรวมเอกสารเพื่อศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนกับ

ผีที่พวกเขานับถือ ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาชาวลาวครั่งมีความเชื่อในเรื่องผีมายาวนานนับตั้งแตอาศัยอยู ที่ประเทศลาว 

ความเชื่อเรื่องผีจึงกลายเปนจารีตความเชื่อทองถิ่นที่ฝงรากแนนมาหลายชั่วคน  แตอยางไรก็ดี เม่ือพุทธศาสนาเขามายัง

สุวรรณภูมิชาวลาวครั่งก็นับถือพุทธศาสนาโดยผสมผสานเขากับความเชื่อเรื่องผีจนกลายเปนเอกภาพแหงความหลากหลายทาง

ความเชื่อในหมูชนชาวลาวครั่ง ทั้งน้ีผีที่สําคัญของชาวลาวครั่งในหวยดวนน้ันมีดวยกันสองประเภทคือผีบรรพบุรุษและผีเทวดาซ่ึงมี

การปฏิบัติบูชาที่ตางกันออกไป นอกจากน้ียังมีศาลพอเฒาเพียซ่ึงเปนศาลเจาศักดิ์สิทธ์ิที่หมูชนชาวลาวครั่งใหความเคารพเปน

อยางมาก และยังเปนศูนยรวมของการประกอบศาสนกิจของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนจนกลายเปนอัตลักษณเฉพาะกลุม

ของชาติพันธุกลุมน้ีในอําเภอดอนตูม 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 Huay-

Duan 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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ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีความเชื่อเก่ียวกับผีมายาวนานตั้งแตนับถือ

พระพุทธศาสนา ผีที่สําคัญ ๆ ของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนมี 2 ประเภทคือ ผีบรรพบุรุษและผีเทวดา ชาวลาวครั่งยังคงให

ความเคารพนับถือจวบจนปจจุบัน อยางไรก็ดี รูปแบบพิธีกรรมและศาสนพิธีของชาวลาวครั่ง มีรูปแบบหลากหลายไม

เหมือนกัน และเปนเอกลักษณที่สําคัญของชาวลาวครั่งที่ปจจุบันยังคงสืบทอดกันมา 

ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันน้ันนับถือพุทธศาสนา

เหมือนเชนคนไทยในปจจุบัน  ดังน้ัน ในสังคมของคนลาวและคนไทยจึงมองไมเห็นความแตกตางทางดานธรรมเนียมปฎิบัติ

ทางพุทธศาสนาแตอยางไร เน่ืองจากทั้งคนไทยและคนลาวเชื้อสายลาวครั่งตางมีรูปแบบกิจวัตรในการปฏิบัติทางดานศาสนาที่

คลายกัน เชน การทําบุญใสบาตร การสวดมนต การฟงธรรมในวันพระ และการเวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนา ตลอดจน

ประเพณีปฏิบัตินับตั้งแตการเกิดจนถึงการตายที่มีพุทธศาสนาเขาไปเก่ียวของอยูตลอดเวลา  แตอยางไรก็ตาม ในสังคมของ

ชาวลาวครั่งที่อาศัยอยูในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ก็มีความเชื่อเฉพาะกลุมซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะที่สืบ

ทอดกันมานับตั้งแตอาศัยอยูที่ประเทศลาวเม่ือครั้งอดีต  ชาวลาวครั่งในหวยดวนมีความเชื่อแฝงเก่ียวกับเรื่องผีซ่ึงเปนความเชื่อ

อันเปนอัตลักษณสําคัญของกลุมชาติพันธุชาวลาวทุกเชื้อสายเปนอยางมาก  ความเชื่อแฝงเชนน้ีมิไดจําเพาะอยูแตชาวลาวครั่ง

เทาน้ัน แมกระทั่งคนไทยก็มีความเชื่อแฝงเชนกันเหมือนกันซ่ึงอาจจะแตกตางกันไปตามแตละภูมิภาค  นอกจากน้ียังมีความ

เชื่อของชาวลาวครั่งอีกหลากหลายที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงเก่ียวของกับศาสนาจนบางครั้งความเชื่อเหลาน้ีก็ถูกดูดกลืน

ผสมผสานและหลอมรวมเปนสวนหน่ึงของศาสนาไปโดยปรยิาย ทําใหแบบแผนจารีตทางวิถีชีวิตบางดานก็แฝงไวดวยความเชื่อ

เฉพาะกลุมดวยเชนกัน    

จากการสัมภาษณนายบุญเรือน ปาแสนกุลปราชญชาวบานในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูมกลาววา “ความเชื่อ

เรื่องเหนือธรรมชาติมีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวลาวครั่งในหวยดวนนับตั้งแตเ กิดจนตายรวมถึงการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมซ่ึงเปนอาชีพพื้นฐานที่มีมายาวนานนับแตสมัยอดีตดวยเชนกัน โดยเฉพาะการทํานาซ่ึงเชื่อกันวาหากชาวลาวครั่ง

ปฏิบัติแลวก็จะเกิดความอุดมสมบูรณในผืนที่น้ัน ๆ  อาทิ พิธีกรรมบูชาพระแมธรณี และพระแมโพสพ เปนตน  ทั้งน้ีกอนการ

หวานขาวชาวนาลาวครั่งจะตองบอกอธิษฐานตอพระแมธรณีโดยจัดวางเครื่องเซนไวบนพื้นดินบริเวณหัวคันนาและกลาวแกแม

ธรณีวาจะทํานาแลวและขอใหคนและควายอยูดีมีสุขสบาย การคราดไถอยาใหหักบไดมาแยงดิน ขอเพียงแคทํากิน  ทั้งน้ีพิธี

ดังกลาวน้ีถูกเรียกในภาษาถิ่นวา “พิธีแฮกนา” นอกจากน้ียังมีพิธีที่เก่ียวกับความเชื่ออีกพิธีหน่ึงคือ “พิธีศพ” ซ่ึงเม่ือนําศพ

ผูตายใสลงหีบศพเปนที่เรียบรอยแลว หากศพเปนชายก็จะใชผาขาวมาของผูตาย คลุมทับผาขาวบนฝาหีบ แตถาเปนศพของ

ผูหญิงก็จะคลุมหีบดวยสไบของผูตายและจะเผาเครื่องนุงหมตาง ๆ ของผูตาย เชน ผาขาวมาไหม โสรงไหม ผาพุงไหม ผามวง

โรง หรือผาซ่ินมัดหม่ี ผาสไบและเส้ือฯลฯ เผาตามไปดวย” ดวยเหตุน้ีพิธีกรรมดังกลาวน้ีจึงเปนสาเหตุแหงความสูญเสียผาสมัย

โบราณที่เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีไปเปนจํานวนมาก  อาจกลาวไดวาพิธีกรรมมีความสัมพันธกับความเชื่อ

อยางแยกกันไมออก  พิธีกรรมตองมีความเชื่อเปนพื้นฐานของการกระทําไมวาจะเปนความเชื่อตอเรื่องใด ๆ ก็ตาม ฉะน้ันความ

เชื่อจึงเปนรากฐานสําคัญที่มีอิทธิพลตอวิถีชวิีตของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนเปนอยางยิ่ง แมจะมีพิธีกรรมบางอยางเลือน

หายไปลวก็ตาม 

พุทธกับผี: ความเช่ือในเอกภาพแหงความหลากหลายของชาวลาวคร่ังในตําบลหวยดวน 

ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นับถือพุทธศาสนาเปนศาสนาหลักเหมือนเชนคนไทย 

อีกทั้งยังมีประเพณีปฏิบัติที่คลายคลึงกับชาวพุทธไทยในเกือบทุกดาน ธรรมเนียมปฏิบัติที่ยังคงพบเห็นได เชน การใสบาตร 

การไปวัดรักษาศีลอุโบสถในวันพระ รวมถึงการไปวัดในโอกาสสําคัญทางพุทธศาสนา เชน วันมาฆะบูชา วันอาสาฬหะบูชา วัน

วิสาขะบูชา วันธรรมสวนะ เปนตน ทั้งน้ีชาวลาวครั่งในตําบลดังกลาวใหความสําคัญกับพุทธศาสนาเปนอยางมาก และยังมีการ

อบรมส่ังสอนใหลูกหลานยึดม่ันในศาสนาเพื่อเปนการปฏิบัติสืบทอดตอกันมาหลายชั่วรุนนับจากสมัยบรรพบุรุษท่ีเวียงจันทนใน

ประเทศลาว 
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อยางไรก็ดี กอนหนาที่พุทธศาสนาจะเขามามีอิทธิพลตอสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใตน้ัน ชาวลาวครั่งมีความเชื่อใน

ส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิเฉพาะกลุมที่สืบทอดตอกันมายาวนานนับจากสมัยบรรพบุรุษที่เวียงจันทนเชนเดียวกับชาวลาวเชื้อสายอ่ืน ๆ  ชาว

ลาวครั่งในทุกทองที่รวมถึงชาวลาวครั่งในหวยดวนก็มีความเชื่อในเรื่องของผีซ่ึงมีบทบาทอยางมากตอวิถีชาวลาว  ความเชื่อ

เรื่องผียังมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของชาวลาวทั้งส่ีกลุมที่อาศัยในนครปฐมเชนกัน ไดแก ลาวครั่ง ลาวเวียง ลาวโซงและลาวใตซ่ึง

กระจายอยูทั่วทั้งนครปฐมในอําเภอตาง ๆ  ทั้งน้ีผีในความเชื่อของชาวลาวครั่งมีมากมาย  ผีที่สําคัญคือผีบรรพบุรุษซ่ึงหมายถึง

ผีเจานายรวมถึงผีเทวดาที่สามารถใหคุณและโทษได  โดยความเชื่อในเรื่องผีเปนความเชื่อที่เกาแกที่สุดในสังคมปฐมภูมิของ

ชาวพื้นเมืองในอุษาคเนยกอนที่พุทธศาสนาจะเขามาแผอิทธิพลในดินแดนละแวกแถบน้ี42  ส่ิงเหลาน้ีจึงเปนเครื่องพิสูจนวา

สังคมปฐมภูมิน้ันจะใหความเชื่อในเรื่องผีวาสามารถดลบัลดาลและสรางความสงบและใหความปลอดภัยแกคนในชุมชนได  

ผีบรรพบุรุษเหลาน้ีมีสวนสรางสายสัมพันธตอชาวครั่งในชุมชนและพื้นที่รอบขางอยางแนบแนน รวมทั้งชาวลาวครั่ง

ยังใชเปนแบบแผนในการดําเนินชีวิตเพื่อมิใหขัดตอหลักปฏิบัติที่เคยมีมานับตั้งแตอาศัยอยูที่เวียงจันทน เชน เม่ือมีการเกิด การ

ยายถิ่นที่อยู การขึ้นบานใหม การแตงงานและการตายจะตองมีการแจงใหผีบรรพบุรุษทราบทุกครั้ง ๆ  ดังนั้น จึงกลาวไดวา

ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนมีความเชื่อในเรื่องส่ิงเหนือธรรมชาติมานับตั้งแตสมัยโบราณ  ความเชื่อที่ฝงรากลึกอยางเหนียว

แนนคือความเชื่อเรื่องผี  โดยชาวลาวครั่งโดยทั่ว ๆ ไปรวมถึงในตําบลหวยดวยมีความเชื่อเรื่องผีอยูสองชนิดใหญคือผีเจานาย 

(ancestral spirit) และผีเทวดา (spectral spirit)  นอกจากเรื่องผีซ่ึงเปนความเชื่อเหนือธรรมชาติแลวน้ัน ชาวลาวครั่งยังมี

ความเชื่อในเรื่องของ “ขวัญ” (Khwan) ในตัวของมนุษยดวย อีกทั้งยังเชื่อในเรื่องของดวงชะตา การสืบดวงชะตา การสะเดาะ

เคราะห การรดนํ้ามนต  พิธีกรรมในการสะเดาะเคราะหของชาวลาวครั่งจะมีการนํากระทงใสเครื่องบวงสรวงไปทิ้งที่บริเวณ

ทางสามแพรง พรอมทั้งนําพระพุทธรูปองคเล็กไปไวที่วัดเพื่ออุทิศใหกับผีเจานาย เปนตน 

จากการคนควาในเอกสารกลาววาชาวลาวครั่งไดอพยพมาจากเมืองหลวงพระบางในสมัยปลายกรุงธนบุรีเม่ือ พ.ศ. 

2321  ตามเสนทางสายแมนํ้าเหืองของลาวเขาสูไทยจากจังหวัดเลยเปนชุดแรก และมีการอพยพติดตอกันมาเปนระลอก ๆ 

เดินทางเขาสูไทยจากเลย สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กําแพงเพชร สุพรรณบุรีและนครปฐมเปนจังหวัดสุดทาย43  ชาวลาวครั่งที่

ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมยังไดนําความคิดในเรื่องพิธีความเชื่อและคติวิทยาในเรื่องพุทธกับผีผสมผสาน

เขาไวดวยกันอยางแนบแนน  นายบุญเรือน ปาแสนกุล (2558) กลาววา “ทั้งน้ีชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนเชื่อวาเม่ือครั้งที่

อพยพมาน้ัน “พอแสนหาญ” (Poh-San-Haan) เปนผูดูแลความทุกขสุขและความเดือดรอนของชาวลาวครั่งทุก ๆ คนใน

ชุมชน จนไดรับการยกยองใหเปนผูนําของชาวลาวครั่ง  ทั้งน้ีเม่ือพอแสนหาญไดเสียชีวิตไปแลว ทวาทุกคนเองยังคงใหความยํา

เกรงเหมือนเม่ือครั้งที่พอแสนหาญยังคงมีชีวิตอยู  ดังน้ัน ชาวลาวครั่งทุกชุมชนจะมีศาลพอแสนหาญประจําหมูบานและมีคน

ทรงชื่อ “พอเฒาเพีย” เพื่อใชติดตอกับพอแสนหาญโดยตรง  ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนมีศาลพอเฒาแสนหาญอยูสองที่

ดวยกัน ที่แรกตั้งอยูที่หมูที่  1 และอีกที่ตั้งอยูหมูที่ 6  การสรางศาลเจาพอแสนหาญก็เพื่อเปนอนุสรณเพื่อหวลรําลึกถึงพอแสน

หาญของพวกตน อีกทั้งชาวลาวครั่งจะมีการจัดงานสมโภชศาลเจาพอดังกลาวในทุก ๆ ป 

ตามคําบอกเลากลาวกันวาเม่ือถึงกําหนดวันที่จะเล้ียงปพอแสนหาญน้ัน พอแสนหาญจะขี่มาขาวพรอมบริวารมาดูแล

ความสงบเรียบรอยในหมูบานเปนเวลา 3 คืน  ฉะน้ันชาวลาวครั่งในสมัยโบราณจึงเชื่อวาหากวันถึงกําหนดสมโภชแลวชาวลาว

ครั่งจะตองหยุดทํากิจกรรมใด ๆ ทั้งส้ิน เชน การประกอบอาชีพทุกชนิดโดยจะไมตําขาว ไมสีขาว ไมจับนกตกปลา ไมทํานาทํา

สวน ฯลฯ อีกทั้งกลางคืนยังหามออกจากบริเวณบานเปนเวลา 3 คืน เพราะพอแสนหาญจะพาทหารออกลาดตระเวนดูแล

ความสงบสุข  ชาวลาวครั่งที่มีศาลทุกที่เชื่อวาหากออกนอกบานกลางคืนอาจจะเกิดอันตรายกับตนเองและครอบครัวได  ทั้งน้ี

พิธีกรรมดังกลาวน้ีปฏิบัติสืบทอดกันมาจนทุกวันน้ี 

                                                        
42
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ผีบรรพบุรุษ: สายใยแหงความเช่ือของชาวลาวคร่ัง 

พิธีกรรมและความเชื่อของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนรวมถึงชาวลาวครั่งที่อาศัยอยูในพื้นที่ตาง ๆ ทั้งในภาคกลาง

และอีสานตางก็สืบทอดความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษเปนอยางมาก  อยางไรก็ดี ผีบรรพบุรุษของชาวลาวครั่งสามารถจําแนก

ออกเปนผีเจานายและผีเทวดา  การนับถือผีทั้งสองประเภทมีอิทธิพลตอชาวลาวครั่งในทุกที่รวมทั้งในตําบลหวยดวน อําเภอ

ดอนตูม นครปฐมเปนอยางมาก เพราะมีอิทธิพลนับตั้งแตเกิดจนตายซ่ึงผีเหลาน้ีมีบทบาทตอการเขามามีสวนในพิธีกรรมตาง ๆ 

ของชาวลาวครั่งเปนอยางยิง่     

จากการสัมภาษณนายสํารอง (สํารอง อินทรแสน, 2558) กลาววา “ในปจจุบันชาวลาวครั่งนับถือพุทธศาสนาและ

นับถือผีเชนเดียวกับกลุมชาติพันธุไทอ่ืน ๆ โดยชาวลาวครั่งเชื่อวาผีน้ันมี 2 กลุม คือ ฝาย“ผีเจานาย” และ “ผีเทวดา” ซ่ึงผี

ดังกลาวเชื่อกันวาเปนผีบรรพบุรุษที่อาศัยอยูเมืองภูครังของประเทศลาว  ในชุมชนลาวครั่งที่อพยพมายังไทย ชาวลาวครั่งได

แยกความเชื่อออกเปน 2 กลุมตามความเชื่อผีของครอบครัว     กลุมแรกคือผีเจานายซ่ึงก็คือมูลนายที่อพยพเขามาอาศัยอยู

กอน หรืออาจเปนวิญญาณของบรรพบุรุษผูที่ไดลวงลับไปแลว  มูลนายเหลาน้ีถือเปนนักรบผูสืบเชื้อสายเผาพันธุเดียวกับ

สมาชิกในชุมชนชาวลาวครั่ง  ตอมาลูกหลานจะอัญเชิญผีเจานายมาสถิตในศาลของหมูบานชุมชนลาวครั่งซ่ึงเรียกวา “หอ

เจานาย” ซ่ึงตั้งอยูทางทิศเหนือของหมูบาน  ทั้งน้ีความเชื่อ “ผีเจานาย” ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดระเบียบสังคมของ

ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนดวยมีขอหามเรื่อง “ผิดผี” ซ่ึงเปนจารีตที่ทุกคนตองปฏิบัติตาม  หากเกิดผิดผีขึ้นจะตองทําพิธี

เซนไหวขอขมาผีแลวแตจะทําการส่ิงใด  นอกจากน้ีอาจยังตองมีการบอกผีเจานายในโอกาสตาง ๆ เชน การออกไปคาขาย การ

ทําไร ทํานา หรือมีงานประเพณีใด ๆ ก็จะตองมาบอกกลาวผีเจานายเพื่อใหผีเจานายไดชวยดูแลคุมครองดูแลปกปกรักษาไมให

ส่ิงไมดีเขามากลํ้ากรายและใหพบแตส่ิงที่ดีมีความเจริญ   

ผีเจานายเปนผีที่ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมนับถือกันเปนอยางมากนับตั้งแตผู

เฒาผูแกจนถึงคนหนุมสาวในปจจุบัน  ชาวลาวครั่งเชื่อวาผีเจานายจะสิงสถิตอยูที่หอหรือศาลซ่ึงสรางเอาไวทางทิศเหนือของ

หมูบานประกอบดวยหอเจาพอ หอเจาแม และหอลูกซ่ึงมีลักษณะเปนศาลครอบครัว  )joss house family   (โดยผูที่ทําหนาที่

ติดตอกับผีเจานายคือ “กวน” ซ่ึงเปนตําแหนงเฉพาะในการประกอบศาสนพิธี  ขอสังเกตที่สําคัญคือศาลน้ันมักตั้งอยูบริเวณ

โดยรอบซ่ึงมีตนไมขนาดใหญปกคลุมหนาแนน เชน ตนโพธ์ิ ตนมะขาม ตนไทร หรือตนไมที่มีขนาดใหญโตหลานคนโอบ ซ่ึงชาว

ลาวครั่งตางเชื่อวาตนไมเหลาน้ีเปนตนไมที่มีความศักดิ์สิทธ์ิเปนอยางมากและชาวบานไมกลาเขาไปแตะตอง 

นายสํารอง (สํารอง อินทรแสน, 2558) ยังกลาวตออีกวา “ศาลเจาพอหรือหอเจาพอเปนส่ิงปลูกสรางที่ไมใหญมาก

นัก บริเวณหลังคาจะมุงดวยสังกะสี และมีฐานเสาจํานวน 4 ตน แตถาเปนหอลูกจะใชเสาเพียงตนเดียวเทาน้ันเพื่อใหเห็นถึง

ความแตกตาง  ภายในตัวศาลไมมีเจว็ดเหมือนกับศาลพระภูมิของไทย มีเพียงชามเปลาหน่ึงใบสําหรับใสขาวสุกและไกตมที่

นํามาเซนสังเวยบูชาเทาน้ัน  เม่ือชาวบานนําไกตมมาแกบน ทหารเจาพอจะฉีกไกเปนชิ้น ๆ จากน้ันกวนจะนําชิ้นไกใสเอาไวใน

ชามซ่ึงตั้งอยูบนหอเจาพอ หอเจาแมและหอลูกตามลําดับ พิธีดังกลาวน้ีเรียกวา “การญายไก” หมายถึง การแจกจายไก และ

เม่ือพิธีเสร็จส้ินลง  กวนจะแจกจายไกที่ใชในการประกอบพิธีกรรมใหกับชาวบานที่เขามารวมประกอบพิธี  นอกจากน้ีเหลาที่

นํามาใชในการประกอบพิธีน้ันกวนจะนําใบไมจุมในเหลา พรอมทั้งพรมลงไปบนพื้นดิน ซ่ึงชาวลาวครั่งเชื่อวาเจาพอจะชวย

คุมครองคนในชุมชนหวยดวนใหอยูเย็นเปนสุข” 

คติความเช่ือเร่ืองผีเทวดา 

จากการสัมภาษณนายสุก (สุก วงแดง, 2558) ไดอธิบายเรื่องผีเทวดาวา  “ผีเทวดา คือ วิญญาณของเทวดาที่เคยปก

ปกรักษาบานเมืองของพวกตนมาตั้งแตอยูที่อาณาจักรลานชางหลวงพระบาง ทั้งน้ีชาวลาวครั่งจะมีจารีตและพิธีกรรมเพื่อแสดง

ถึงการเคารพนับถือผีเทวดาดวยการสราง “หิ้งเทวดา” เปนส่ิงมงคลรักษาพวกตน ทั้งน้ีหิ้งเทวดามีลักษณะเปนหิ้งไม 2 ชั้น ชั้น

บนเล็กกวาชั้นลางใชเปนที่วางพานทองเหลืองตลอดจนใสพระคัมภีรโบราณ 2 เลมและดาบเหล็กดามไมอีก 1 อัน  สวน

ขางลางใชเปนที่วางเครื่องสักการะ ไดแก ดอกไม ธูปเทียน และสวยที่ชาวบานนํามาทําพิธีแกบน  ดอกไมที่นํามาแกบนไม
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สามารถนําลงจากหิ้งไดจนกวาจะถึงงานเล้ียงผีจึงจะเปล่ียนไดและตองนําดอกไมมาแทน  ผูทําพิธีและส่ือสารติดตอกับผีเทวดา

เรียกวา “คนตน” ซ่ึงเปนผูหญิงหรือผูชายก็ไดและมักจะสืบทอดตําแหนงตามสายโลหิตเปนสําคัญ 

ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนที่นับถือผีเทวดาน้ันในตระกูลหน่ึงจะมีผูทําหนาที่ติดตอกับผีบรรพบุรุษเพียงหน่ึงคน

เรียกวา “เจาตน”  เจาตนน้ีเปนผูหญิงซ่ึงแตงงานแลวและมีอายุมาก โดยเจาตนจะทําหนาที่จัดของเพื่อเซนสรวงบูชาผีเทวดา  

ขอสังเกตที่สําคัญคือการดํารงตําแหนงของเจาตนในฐานะที่เปนสตรีเพศของชาวลาวครั่งน้ียังสะทอนใหเห็นบริบททาง

ประวัติศาสตร  ตําแหนงนักบวชหรือผูนําทางจิตวิญญาณของชาวลาวครั่งเปดโอกาสความเทาเทียมกันในดานเสรีภาพทางเพศ  

หากมีครอบครัวชาวลาวครั่งคนใดมีทายาทเกิดขึ้นใหม ผูปกครองจะตองนําเด็กแรกเกิดใหเจาตนทําพิธีเพื่อเขาเปนสมาชิกของ

กลุม และเพื่อใหผีบรรพบุรุษตนน้ันรับรูเพื่อคุมครองใหทารกอยูรอด  หากเจาตนน้ันเสียชีวิตลงก็จะมีการคัดเลือกบุคคลอ่ืน ๆ 

มารับหนาที่แทนโดยมีการนัดหมายใหทุกคนในโคตรตระกูลมารวมตัวกัน และใหคนทรงทําพิธีเพื่อใหมีคนรับหนาที่เปนเจาตน

ตอไป” 

ตัวอยางของความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษยังถือเปนการควบคุมความประพฤติของคนในสังคมหมูบานชาวลาวครั่งใน

หวยดวนเปนอยางดี  นอกจากน้ียังพบวาชาวบานแหงน้ียังมีความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณอยางเหนียวแนน  และถึงแมพุทธ

ศาสนาจะเขามามีบทบาทตอสังคมชาวลาวครั่งมากเพียงใด แตก็ไมทําใหความเชื่อเรื่องน้ีลบลางไปจากสังคมได  อาจกลาวได

วาความเชื่อของสังคมลาวครั่งเปนการผสมผสานกันระหวางพุทธกับผีในบางมิติ อาทิ พิธีการแตงงานของชาวลาวครั่งจะตอง

ทําพิธีบูชาผีเทวดา โดยใชผาขาวมา 1 ผืน เงิน 4 บาท กลวย ขาวสุกโรยนํ้าตาล ขาวตมมัดไมใสไส เทียน ดอกไมและเหลาอีก 

1 ขวด  จากระบบความเชื่อเรื่องผีเจานายและผีเทวดาของชาวลาวครั่งจึงมีขอหามและบทลงโทษ เชน หญิงชาวลาวครั่งที่ได

เสียกันกอนแตงงานจะตองทําพิธีเสียผีที่บานของฝายหญิง ซ่ึงจะมีการเซนไหวผีเจานายโดยการใชเหลา 8 ไห ไก 8 ตัว และ

นําไปฆาที่ศาลเจานายโดยใหเลือดไกหยดลงบนแทนบูชาเจานาย  

นายเย็น (เย็น จงสอน, 2558) ซ่ึงมีตําแหนงเปนกวนในปจจุบัน กลาววา “ผูนําทางจิตวิญญาณในการประกอบ

พิธีกรรมเก่ียวกับผีบรรพบุรุษของชาวลาวครั่งในหวยดวน อําเภอดอนตูม นครปฐมรวมถึงชาวลาวครั่งที่อาศัยอยู ในอีกหลาย

ทองที่น้ันมีอยูดวยกันสองตําแหนงหลัก โดยผูหนาที่สําคัญในการปฏิบัติศาสนกิจมีอยูสองตําแหนงดวยกัน  ตําแหนงแรกคือ 

กวน (Guan) มีหนาที่เปนหัวหนาประกอบพิธีกรรมเล้ียงผีบรรพบุรุษที่หอเจานาย  กวนน้ันมีสถานะเปนนักบวชตามความเชื่อ

ของผีบรรพบุรุษ รวมทั้งยังเปนผูนําจิตวิญญาณที่สําคัญของชุมชนลาวครั่งทองถิ่นหวยดวนอีกดวย  นอกจากน้ีกวนยังมีหนาที่

กําหนดปฏิทินการจัดงาน รวมทั้งการจัดพิธีกรรมทางความเชื่อของคนในชุมชนหวยดวนอีกดวยเชนกัน  ขอสังเกตสําคัญคือ

การสืบทอดตําแหนงผูนํานักบวชหรือกวนน้ันจะสืบทอดเฉพาะคนในตระกูลเดียวเทาน้ัน ซ่ึงทําใหตําแหนงน้ีเปนตําแหนง

ผูกขาดอํานาจในเรื่องศาสนพิธี  กวนจะทําหนาที่ดูแลศาลและประกอบพิธี เชน การแกบนใหกับชาวบาน  การจัดงานประจําป

หรืองานทําบุญหอซ่ึงจะมีคนทรงประกอบพิธีดังกลาวน้ี  แนวคิดในคตินิยมดังกลาวน้ีปรากฏอยางแพรหลายตามชุมชนชาวลาว

ครั่งในประเทศไทย รวมทั้งชาวลาวครั่งในชุมชนหวยดวน อําเภอดอนตูม นครปฐมดวยเชนกัน  ในหมูบานอ่ืน ๆ ของชาวลาว

ครั่งก็จะมีการนับถือเจาพอดวยเชนกันรวมทั้งกวนซ่ึงมีประจําในแตละหมูบาน  แตอยางไรก็ดี กวนในหมูบานหน่ึงอาจเขามา

ประกอบศาสนกิจในอีกหมูบานหน่ึงไดเชนกัน  นอกจากกวนซ่ึงเปนนักบวชหลักในการประกอบศาสนกิจของชาวลาวครั่งแลว

ยังมีการคัดเลือกตําแหนงทหารเจาพอ ซ่ึงทหารดังกลาวมีหนาที่ในการชวยเหลือกวนโดยตรงแตทวาไมสามารถติดตอกับเจาพอ

เหมือนเชนกวนได  เม่ือชาวบานในชุมชมพบเจอปญหาหรืออุปสรรคใดก็ตาม ชาวบานมักจะบนบานดวยเหลาหน่ึงขวดและไก

อีกหน่ึงตัว แตหากมีฐานะมากกวาน้ันอาจใชของเครื่องเซนที่มากกวาน้ีก็ได โดยกวนจะทําหนาที่ส่ือสารกับเจาพอโดยตรงโดย

ผานทางรางทรงอีกชั้นหน่ึง” 

ทั้งน้ีในชวงระหวางประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ ทหารเจาพอเหลาน้ีจะชวยกันจัดเตรียมเครื่องสังเวยบูชาเจาพอ

ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนผูชวยกวนในการประกอบศาสนกิจโดยตรง ทั้งน้ีนอกจากตําแหนงกวนซ่ึงเปนตําแหนงที่มีการสืบทอดกัน

ทางสายเลือดแลวน้ัน  ตําแหนงทหารเจาพอก็มีการสืบทอดทางสายเลือดดวยเชนกัน แตอยางไรก็ดี การสืบทอดตําแหนง

ดังกลาวน้ันยังตองพิจารณาคุณสมบัติของผูรับตําแหนงดวย ทั้งน้ีหากมีคนที่ดีหรือเหมาะสมก็ตําแหนงดังกลาวก็อาจเปล่ียนถาย
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เปนคนอ่ืน ๆ ในชุมชนได เวนแตเพียงตําแหนงรางทรงที่ไมจําเปนตองสืบทอดซ่ึงสวนใหญแลวรางทรงเจาพอจะเปนผูที่

เลือกสรรผูที่จะเปนรางทรงดวยตนเอง และตําแหนงที่สองคือ คนตน (Kon Ton) จะทําหนาที่เปนผูติดตอส่ือสารกับวิญญาณ

โดยตรง  คนตนจึงทําหนาที่เปนผูสงสารระหวางโลกมนุษยกับโลกแหงวิญญาณ” 

นอกจากน้ีนายสุก (สุก วงแดง, 2558) ซ่ึงมีหนาที่ตําแหนงเปนกวนอีกคนกลาวเพิ่มวา “ชาวลาวครั่งมีประเพณีเล้ียงผี

ประจําปในราวอาทิตยที่  2 ของเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายนเปนประจําของทุกป โดยจะมีการเล้ียงผีเจานายหลังจากน้ันจึง

เปนการเล้ียงผีเทวดาตามลําดับ  ศาลของผีแตละฝายจะตองอยู ในปาละเมาะใกลกับหมูบาน  กวนและคนตนเปนผู

กําหนดเวลาในการจัดงานการเล้ียงผีประจําป  นอกจากจะมีการเซนไหวประจําปเพื่อเปนการสํานึกและขอขมาลาโทษในส่ิงที่

ไดทําไวแลวน้ัน ครอบครัวที่เพิ่งแตงงานไปน้ันยังถือเอาโอกาสดังกลาวน้ีเปนการบอกกลาวใหผีไดรูวาครอบครัวตนมีสมาชิก

ใหมเพิ่มขึ้น เน่ืองจากชายชาวลาวครั่งทุกคนมีแบบแผนปฏิบัติสืบตอกันมาวาชายชาวลาวครั่งจะตองบอกกลาวผีบรรพบุรุษทุก

คน ทั้งน้ีในหมูบานลาวครั่งหวยดวนจะทําการใด ๆ ก็จะตองแจงใหผีบรรพบุรุษไดรับรูทุกครั้ง และเม่ือทําพิธีเล้ียงผีเสร็จแลวก็

จะนําอาหารที่เหลือมาเล้ียงกันเองในหมูคนที่มารวมงานพิธีเล้ียงผี”   

ศาลหลวงพอเฒาเพีย: ศูนยรวมศรัทธาของผูคนชาวลาวคร่ังในตําบลหวยดวน 

ชาวลาวครั่งที่หวยดวน อําเภอดอนตูม นครปฐมเปนชุมชนชาวนาซ่ึงสวนใหญประกอบการกสิกรรมเปนจํานวนมาก  

ประชาชนสวนใหญพูดภาษาถิ่นลาวครั่งถึงรอยละ 90  ขณะที่พื้นที่สภาพอาณาบริเวณสวนใหญเปนพื้นที่ใตถุนบานซ่ึงใชเปนที่

เก็บเครื่องมือในการทําการเกษตรกรรมเปนสวนใหญ  ในบางครอบครัวอาจวางแครไวนอกบานเพื่อเปนที่น่ังเลนหรือนอนเลน  

ขณะที่บางครอบครัวอาจมีก่ีไวทอผา  ขณะที่บนบานเปนหองโถงใหญและก้ันหองนอนเพียงหองเดียว บริเวณรอบบานมีคอก

วัว คอกควาย หรืออาจมีการเล้ียงไก เปด หาน เปนตน  การตั้งบานเรือนของชาวลาวครั่งน้ีสวนใหญญาติพี่นองจะปลูกบาน

ใกลกันและจะไมมีรั้วก้ันอาณาเขต (compound village) ทําใหสามารถเดินเขาออกบานแตละหลังไดอยางสะดวก ภายใน

หมูบานจะประกอบไปดวยกลุมบานสําคัญ คือ บานนอก บานกลางและบานในโดยมีถนนเขาหมูบานในแตละสายแบงกลุมบาน

ดังกลาว 

ชาวบานจะไปทําบุญที่วัดกงลาดเปนสวนมากโดยเฉพาะชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน ทําใหวัดกงลาดกลายเปนจุด

ศูนยรวมของชาวลาวครั่งมานับตั้งแตสมัยอดีต  นอกจากการทําบุญแบบพุทธศาสนาที่ไดกลาวมาแลวน้ัน ชาวลาวครั่งในตําบล

หวยดวนยังนับถือผีบรรพบุรุษทั้งผีเทวดาและผีเจานายซ่ึงเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่สืบทอดมายาวนานตั้งแตสมัยเวียงจันทรของ

ประเทศลาว  ชาวบานในตําบลหวยดวนยังใหความสําคัญในการเซนไหวผีบรรพบุรุษอยางเหนียวแนน โดยมีการสรางศาลผี

บรรพบุรุษไวที่ปาละเมาะหางจากหมูบานไปประมาณ 500  เมตร ซ่ึงจะมีการไหวเซนบวงสรวงผีบรรพบุรุษเปนประจําทุก ๆ ป 

ซ่ึงถือวาเปนงานวันสําคัญวันหน่ึงที่ชาวบานในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม นครปฐมจะไดทํากิจกรรมรวมกัน   

จากการสัมภาษณนายสํารอง อินทรแสน (2558) ซ่ึงเปนรางทรงพอเฒาเพียในปจจุบันกลาววา “การเล้ียงผีพอเฒา

จะมีการจัดเล้ียงใหญทุก ๆ 1 ป โดยจัดที่กลางสาธารณะภายในหมูบานกงลาดของหมูที่ 6 เปนประจําทุกป  คําวา “พอเฒา” 

หมายถึง เจาพอแสนหาญซ่ึงเปนเจาที่ไดรับสมมติตามตํานานจากผูเฒาผูแกที่เลาสืบตอ ๆ กันมาอดีตสมัยที่ชาวลาวครั่งไดถูก

กวาดตอนจากลาวถึง 2 ครั้ง   ครั้งแรกคือในปลายกรุงธนบุรีและครั้งที่สองในสมัยปลายรัชกาลพระน่ังเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 

3 แหงกรุงรัตนโกสินทร  ชาวลาวครั่งเหลาน้ีไดถูกกวาดตอนมาจากเมืองคั่งแขวงเมืองหลวงพระบาง44  ตามตํานานกลาววา

การที่ชาวลาวครั่งถูกกวาดตอนมาในครั้งดังกลาวน้ันมีหัวหนาลาวครั่งคนหน่ึงที่มีความกลาหาญเชี่ยวชาญในการรบเกงกาจจน

หาคนจับไดยากยิ่ง เปนแกนนําคนสําคัญของชาวลาวครั่งทั้งหมดและยังไดรับการยกยองใหเปน “พอแสนหาญ” ซ่ึงเปนที่

เคารพนับถือ ทุกครอบครัวทุกคนที่เปนลาวครั่งเชื่อม่ันในพอแสนหาญคนน้ีและยังยกยองใหเปนสมมติเทพนามวา “เจาพอ

แสนหาญ” ดวยรําลึกถึงคุณงามความดี ความกลาหาญและคอยปกปองคุมครองชาวลาวครั่งดวยความเสียสละที่ถูกกวาดตอน

                                                        
 44 จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3. หอสมุดแหงชาติ. สมุดไทยดํา เสนดินสอสีขาว, เลขที่ 18. รางตราเจาพระยาจักรีตอบเมืองสุพรรณ. จ.

ศ. 1202. 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1069 

มาดวยดี  ดังน้ัน ทุกคนจึงเกิดความเชื่อม่ันตอเจาพอแสนหาญเปนมาก  เม่ือพอแสนหาญส้ินชีวิตไปแลวทวาชาวลาวครั่งยังนับ

ถือถึงแมจะแยกยายกันไปอยูในถิ่นใดก็ตามชาวลาวครั่งก็จะตั้งศาลเจาพอแสนหาญ45 ทุกหมูบาน  ดังน้ัน จะเห็นไดวาหมูบาน

ชาวลาวครั่งทุกหมูบานจึงมีศาลเจาพอแสนหาญปรากฏทุก ๆ หมูบานเพื่อเอาไวเปนขวัญกําลังใจบูชากราบไหว บนบานศาล

กลาวขอความคุมครอง และชวยเหลือที่รองขอ”  

นอกจากน้ีนายบุญเรือน  )บุญเรือน ปาแสนกุล , 2558) ยังกลาวเพิ่มวา “ทั้งน้ีเม่ือครบปที่จะตองบวงสรวงบูชาศาล

ประจําหมูบานในราวเดือน 6-7  ชาวบานลาวครั่งจะประกาศใหชาวบานทุกคนทุกครอบครัวรูกําหนดวันเล้ียงพอเฒาหรือพอ

แสนหาญ [ธรรมพิธีในการจัดเล้ียงพอเฒาของชาวลาวครั่งน้ันมีความคลายคลึงในแกพิธีกรรมการบูชาศาลเทพเจาของชาวจีน

เปนอยางมาก  ภาพลักษณที่คลายคลึงกันดานหน่ึงจะเห็นไดวาชาวจีนแมจะมีการโยกยายไปตั้งถิ่นฐานใดหรือชุมชนเขตใดใน

ประเทศไทยก็จะมีผูนําซ่ึงสวนใหญเปนผูอาวุโสจัดตั้งศาลเทพเจาที่พวกตนเคารพนับถือ เชน ศาลเทพเจากวนอู ศาลเทพเจาซํา

ปอกง เปนตน ทั้งน้ีวัตถุประสงคของการจัดตั้งศาลเทพเจาก็น้ันก็เพื่อใชเปนจุดศูนยรวมจิตใจของคนจีนโพนทะเลที่อยูใน

ละแวกชุมชนเดียวกันซ่ึงตอมาไดกลายมาเปนอัตลักษณเฉพาะกลุมของชาวจีนโพนทะเล]  ชาวลาวครั่งจะตองเตรียมตัวกอนถึง

วันเล้ียงป ทั้งน้ีวันเล้ียงปมีพิธีการดังน้ี   

1. กอนเล้ียงปพอเฒาน้ันจะตองเตรียมความพรอมของครอบครัวเตรียมโดยตําขาวที่หุงกินไวใหพอในเวลา  3 วัน 

และเตรียมนํ้าใหเต็มตุมเพื่อใชใน 3 วัน และกิจวัตรประจําวันอ่ืน ๆ ในการดํารงชีวิต 

2. ขอหามในวันเล้ียงป  ทั้งน้ีชาวลาวครั่งเชื่อวาในวันน้ันและคืนของวันน้ัน หามตักนํ้าหรือทํางานประกอบอาชีพ 

หามตําขาวซอมมือและอ่ืน ๆ และหามทํากิจกรรมการทํางานทุกอยาง รวมถึงในตอนกลางคืนก็หามออกนอกบาน 

3. ขอปฏิบัติ  วันงานเล้ียงครัวเรือนตองเตรียมขาวสุก 1 ขัน ไกตม 1 ตัว นํ้าตาลทราย ขนมตาง ๆ เทาที่พอหามาได 

แตถาไมมีก็ไมเปนไร  ทั้งน้ีอาหารดังกลาวจะไปรวมเล้ียงงานพอเฒาในเวลา 7.00–10.00 น. ที่ศาลพอเฒาโดยพรอมเพรียงกัน  

ถาครอบครัวใดก็มีเด็กที่มีอายุตั้งแต 2-12 ปก็ใหนําจานหรือกะละมังเล็ก ๆ ไปที่ศาลพอเฒา 

4. พิธีเล้ียงพอเฒาน้ันทางเจาหนาที่ศาลพอเฒาซ่ึงมี “กวน” เปนผูนําปฏิบัติศาสนกิจ  กวนยังเปนรางทรงของเจาพอ

แสนหาญ46 ซ่ึงจะส่ังใหเจาหนาที่ของศาลเตรียมการตอนเย็นกอนวันเล้ียงปนับตั้งแตการจัดสถานที่ การถางหญารก การทํา

ความสะอาดบริเวณศาล การฆาหมูรุนขนาด 50-60 กิโลกรัม จํานวน 1 ตัว ไกรุนอีกจํานวน 6 ตัว หรืออาจจะมากกวาก็ได 

ทั้งน้ีตองดูสมาชิกเขารวมเล้ียงงานพอเฒา งบประมาณที่นํามาจัดเล้ียงจะเรี่ยรายมาจากประชาชนในหมูบาน ซ่ึงกอนวันเล้ียงป

ประมาณ 7 วันจะมีลูกนองกวนประมาณ 2-3 คนหาบกระบุงออกเรี่ยไรเพื่อบอกบุญบริจาคทํางานเล้ียงปพอเฒาทุกหลังคา

เรือนซ่ึงชาวลาวครั่งก็จะรวมกันบริจาคตามกําลังศรัทธาของตน เชน ขาวสาร 1 ขัน จีบหมากจีบพลู ยาสูบและเงิน เปนตน  

พวกกวนก็จะรวบรวมส่ิงของบริจาคเหลาน้ี เชน ขาวสารก็ขายไปบางเพื่อเอาเงินมาซ้ือไก หมู เครื่องเซนไหวหรือก็ใชจายใน

งานตอไป”  

พอถึงวันรุงเชาวันใหม ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม นครปฐมจะมีการจัดพิธีอยางเปนทางการอยาง

พรอมเพียงและมีลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติพิธีกรรมทางความเชื่อดังตอไปน้ี  

ขั้นตอนที่ 1  เอาเครื่องเซนของศาลเจาพอของประชาชนเซนไหวเจาพอ )เวลา 08.00-10.00 น(. 

ขั้นตอนที่ 2 เม่ือเซนไหวเสร็จ เอาหมู ไก ขาวสุก แบงเปน 3 สวน 

  สวนที่ 1  เอาไวที่ศาลเพื่อบริการเจาหนาที ่

  สวนที่ 2  เอาไวเล้ียงคนมารวมงาน 

  สวนที่ 3  เอาแจกเด็ก ๆ ที่มารวมงาน โดยใหเด็กเขาแถวถือจาน กระมังมาจากบานน่ังลงแลววางภาชนะ

ดังกลาวตรงหนาเจาหนาที่ศาลจะนําหมูไก ขาว ขนม แจกจายใสภาชนะใหเด็กโดยทั่วถึงกัน 

                                                        
45 ชาวลาวคร่ังเรียกศาลเจาของพวกตนวา  “หอ”  เชน หอเจาพอแสนหาญ เปนตน 
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ในระหวางการเซนสรวงพอเฒาแสนหาญน้ันจะมีคําศัพทสําคัญที่ใชกันในหมูชนชาวลาวครั่งโดยเฉพาะคือคําวา  

“วิด” (Wid) คําวา วิด หมายถึง เซน (sacrifice) ยกตัวอยางเชน หากใครมีความเดือดรอนหรืออยากไดในส่ิงของอันตอง

ประสงค เชน อยากมีบุตรชาย อยากใหผลผลิตในเทือกสวนไรนา ปรารถนาใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ปราศจากความทุกขยาก  

ผูคนเหลาน้ีก็พากันมาพึ่งแรงศักดิ์สิทธ์ิจากศาลเจาพอ โดยจะตองทําการวิดคือเอาเหลาขาวเทใสถวยแลวเอาใบพลูจุมลงไป 

จากน้ันจึงสลัดเหลาใหกระเด็นเขาไปในหอพอเฒาแลวบอกเลาตามคําที่ผูขอปรารถนาใหได โดยมีผูขอน่ังพนมมืออยูขางหลัง 

ในขณะที่วิดเหลาขอพรอยูน้ันตองบนเจาพอดวยวาถาสําเร็จหรือไมสําเร็จจะตองมาแกบนตามกําหนดนัดหมายของ

ของที่แกบน ซ่ึงสวนใหญมักประกอบดวย เหลา 1 ไห ไก 1 ตัว พรอม   จีบพลูและหมากยาสูบ 1 สํารับ  เหลาไหน้ันก็คือเหลา

ขาวซ่ึงนํามาเทใสไหกระเทียมเล็ก ๆ โดยไมใชตุมไหใบใหญ  อยางไรก็ดี เหลาไหที่นํามาเซนสรวงเจาพอพรอมกับไกมีศัพท

เฉพาะเรียกวา “คุบ” [Kub]   ซ่ึงเปนคําศัพทเฉพาะทางของชาวลาวครั่งโดยเฉพาะ  

ขั้นตอนที่ 3   เด็กจะเอาของกลับบานเพื่อเอาไปผสมขาว กับขาว เพื่อรั บประทานโดยถือวาเปนอาหารของเจาพอที่แบง

ใหเพื่อเปนศิริมงคลแกผูบริโภครวมทั้งครอบครัว อีกทั้งยังใชเปนยารักษาโรคภัยตาง ๆ โดยใหเจาตัวน้ันอธิษฐานใหหายขาด

จากโรคน้ัน ๆ ได  อาหารสวนที่ 2 น้ันทางเจาหนาที่จะนํามาเล้ียงคนที่มารวมงาน โดยตลอดงานจะมีดนตรีบรรเลงอยูตลอด 

ทั้งน้ีดนตรีที่บรรเลงน้ันจะเปนแคนหรือกลองยาวของชาวลาวครั่งเอง 

ทั้งน้ีกิจกรรมของงานพิธีน้ันคนที่เกิดความทุกข เชน ของหายก็จะมาถามพอเฒา (คนทรง) คูสามีภรรยาที่เลิกราง คู

แตงงานเจ็บปวยหรือยากจน ตลอดจนการขอหวย หรือวาใครทุกขเดือดรอนมาถามพอเฒาเพีย  ทางพอเฒาจะเขาทรงและจะ

แนะนําใหทุกราย บางคนก็มาแกบนมีหนังหรือละคร บางคนก็จะทดสอบวาคนทรงที่เปนรางทรงขอพอเฒาจริงหรือไมก็จะเอา

หนามพรมแหลม ๆ มาปูกับพื้นแลวใหพอเฒาน่ังทับเขาทรง ทางพอเฒาก็ทําตาม  พิธีแลวเสร็จเวลา 12.00-15.00 น. จากน้ัน

จะหยุดเขาทรงเปนการยุติพิธีการเขารางทรง 

ขอสังเกตที่สําคัญประการหน่ึงคือทําไมตองมีขอหามอยางเครงครัดในวันเล้ียงปผีพอเฒา  ทั้งน้ีตามคําบอกเลาผูเฒาผู

แกบอกวาใครทําภารกิจดังกลาวจะไมเกิดเปนมงคลกับครอบครัวน้ัน ๆ และจะมีเหตุใหเกิดภัยพิบัติอยางไมคาดคิดมากอนตาม

คําบอกเลาตอ ๆ กันมา  ทุกคนจึงปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัย  ผูเฒาผูแกเลาวาคืนกอนที่จะมีงานเล้ียงปประมาณตั้งแต 

24.00 น. หรือเที่ยงคืนเปนตนไป วิญญาณเจาพอแสนหาญจะพาทหารลูกนองขี่มารอบหมูบานเพื่อตรวจตราความสงบ

เรียบรอยของบาน หามประชาชนออกนอกบานในคืนน้ันเพราะจะประสบความวิบัติได ทั้งน้ีในอดีตชาวลาวครั่งที่ถูกกวาดตอน

มาอยูคาย ขุนหาญและลูกนองคนสนิทจะออกลาดตระเวนรอบคายเพื่อดูแลความทุกขสุขและคุมครองใหบรรดาชาวลาวครั่งที่

อพยพใหเกิดขวัญกําลังใจที่ดีตอชาวลาวครั่งที่ตองตกระกําลําบากมาดวยกัน  ดังน้ัน ขุนหาญจึงเสมือนเปนที่ยึดเหน่ียวและเปน

ผูสรางขวัญกําลังใจใหชาวลาวครั่ง  

แตปจจุบันส่ิงที่กลาวมาบางอยางก็ไดมีการเปล่ียนแปลงไปบางเชนกัน เชน คืนกอนเล้ียงปหามออกนอกบานแตทวา

ปจจุบันก็ไมไดเครงครัดแตอยางไรมากแลว ซ่ึงหากมีกิจจําเปนก็อาจออกจากบานได หรือบางคนแกบนจากผลสําเร็จที่มาขอให

ขายที่ไดหรือขอหวยไดก็จะแกบนดวยหนังฉาย  ลิเก หมอรําอึกทึกครึกโครมทั้งวัน  นอกจากน้ีวัยรุนชาวลาวครั่งสวนใหญก็ไม

คอยเชื่อวาเจาพอแสนหาญขี่มาในชวงเที่ยงคืน  บางคนถึงขนาดตั้งกลองและจับกลุมเพื่อดูวาเจาพอแสนหาญขี่มาพรอมบริวาร

ตรวจดูรอบหมูบานจริงหรือไม  เหตุการณเหลาน้ีบางกรณีบางอยางก็ไดเปล่ียนแปลงไป ประเพณีจารีตแบบเดิมก็เปล่ียนแปลง

ไปตามยุคสมัยโลกาภิวัตนแตก็ยังคงมีเคาโครงเดิมอยูบางเชนกัน 

   

สรุป 

ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม นครปฐมยังมีความเชื่อเรื่องผีซ่ึงเปนความเชื่อสําคัญของชาติพันธุชาว

ลาวทุกเชื้อสายทั้งลาวครั่ง ลาวเวียง ลาวโซงและลาวใตซ่ึงกระจายอยูทั่วทั้งนครปฐมในอําเภอตาง ๆ ความเชื่อเรื่องผีน้ียังมี

บทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวลาวครั่งในหวยดวนนับตั้งแตเกิดจนตาย รวมถึงการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเปนอาชีพ

พื้นฐานที่มีมายาวนานนับแตสมัยอดีตดวย  ทั้งน้ีผีในความเชื่อของชาวลาวครั่งมีมากมายซ่ึงผีทีสํ่าคัญที่เปนที่นับถือของชาวลาว
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ครั่งมีสองประเภทใหญ ๆ คือผีบรรพบุรุษซ่ึงหมายถึงผีเจานายและสองคือผีเทวดาคือผีที่สามารถใหคุณและโทษได  นอกจาก

เรื่องผีซ่ึงเปนความเชื่อเหนือธรรมชาติแลวน้ันชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนเชื่อวาเม่ือครั้งที่บรรพบุรุษของพวกตนอพยพมา

จากลาวน้ันพวกเขาเชื่อวาพอแสนหาญเปนผูดูแลความทุกขสุขและความเดือดรอนของชาวลาวครั่งทุก ๆ คน จวบจนเม่ือพอ

แสนหาญไดเสียชีวิตไปแลว ทุกคนเองยังคงใหความยําเกรงเหมือนเม่ือครั้งที่พอแสนหาญยังคงมีชีวิตอยูดวยเหตุน้ีพอแสนหาญ

จึงกลายเปนผีบรรพบุรุษที่ไดรับการเทิดทูนจากชาวลาวครั่งทั่วทุกถิ่น  ดังน้ัน ชาวลาวครั่งทุกชุมชนแมจะกระจายกันอยูใน

พื้นที่ตาง ๆ ก็จะมีศาลพอแสนหาญประจําหมูบานและมีคนทรงชื่อพอเฒาเพียเพื่อติดตอกับพอแสนหาญโดยตรง  กลาวไดวา

ชาวลาวครั่งในหวยดวนมีศาลพอเฒาแสนหาญเพื่อเปนอนุสรณเพื่อหวลรําลึกถึงพอแสนหาญของพวกตน อีกทั้งชาวลาวครั่งจะ

มีการจัดงานสมโภชศาลเจาพอดังกลาวในทุก ๆ ปเพื่อเปนการสักการะผีบรรพบุรุษของพวกตนดวย 
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บทคัดยอ 

 

จากการศึกษาวิเคราะหพุทธจริยศาสตรกับการดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษย พบวา การดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษยตาม

หลักของการกระทําวา “อะไรด”ี หรือ“อะไรไมด”ี“อะไรควร” หรือ “อะไรไมควร” ซ่ึงเปนเกณฑตัดสินความดีที่เราตองปฏิบัติตาม 

ไดแก ศีล 5, กุศลกรรมบถ 10, อริยอัฏฐังคิกมรรค ทั้ง 3 ประการน้ี ซ่ึงเปนการตัดสินทางจริยธรรม เพื่อใหบุคคลมีชีวิตที่ดี 

สามารถอยูรวมกันเปนสังคมไดเปนอยางดี และมีความสุข ในการมีคุณธรรมจริยธรรมตกัน คือ 1) คุณธรรมในการดําเนินชีวิต

ของมนุษยเปนเบื้องตน ซ่ึงเปนขอปฏิบัติฝายศีลธรรมเบื้องตน 2) คุณธรรมในการดําเนินชีวิตของมนุษยขั้นกลาง เพื่อยกระดับ

คุณธรรมจริยธรรมใหสูงขึ้น 3) คุณธรรมในการดําเนินชีวิตของมนุษยขั้นสูง ซ่ึงเปนจริยธรรมระดับสูงสุด คุณธรรมทั้ง 3 ประการน้ี 

ซ่ึงเปนการดําเนินชีวิตของมนุษยทางพุทธจริยศาสตรอาศัยการกระทําใน 2 ลักษณะเปนตัวจําแนก คือ 1) การกระทําใดที่มี

รากฐานมาจากกุศลมูล ถือวา เปนการกระทําที่ดีมีประโยชนมีคุณคา และ 2) การกระทําที่มีรากฐานมาจากอกุศลมูล ถือวา 

เปนการกระทําที่เปนฝายชั่ว ซ่ึงมีหลักสําหรับพิจารณาตัดสินวา อะไรผิด อะไรถูก อะไรสมควร อะไรไมสมควร โดยมีหลัก

พิจารณา ดังน้ี คือ เจตนาของการกระทํา บทพุทธบัญญัติ พฤติกรรมของจิต ผลของการกระทํา และผลของการปฏิบัติ ในทาง

พุทธจริยศาสตรไดน้ันจะตองลงมือปฏิบัติเอง และพิสูจนใหเห็นจริงดวยตนเอง จึงจะไดชื่อวา รูจักกฎเกณฑในการตัดสินความ

ดีที่ถูกตอง และไดผลอยางจริงแท โดยไมตองใหใครมาหลอกลวงไดน้ันเอง 

 

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  

 

ในขณะที่ยังมีชีวิตอยูส่ิงที่ประเสริฐสุดที่มนุษยควรแสวงหาในชีวิต คือ ความสุขสบาย ความอ่ิมหนําสําราญ ความรื่นเริง

บันเทิงใจ ทรัพยสินเงินทอง และผลประโยชนทุกรูปแบบที่สามารถตักตวงได (วิทย วิศทเวทย, 2526 : 58) ซ่ึงเปนเรื่องที่ขึ้นอยู

กับความคิด ความรูสึกสวนตัวของแตละบุคคล ดังคํากลาวของโปตากอรัส (Protagorus) ซ่ึงเปนนักปราชญผูมีชื่อเสียงในกลุม

ที่วา “มนุษยเปนมาตรการวัดทุกส่ิง” (Stumpf, Samuel  Enoch, 1975 : 34) เหมือนกับ อาริสโตเติล ที่เห็นวา “ความสุข 

คือ จุดหมายสูงสุดในการดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษย” เพราะวา “ความสุข” เปนเรื่องเกียวกับความดี ความสุข หมายความวา 

ชีวิตที่ดีของมนุษยที่มีความสุข เม่ือเราทําความดีอะไรก็ตามส่ิงที่เราปรารถนาที่สุด (Aristotle, 1925 : 340. และ ส.ศิวรักษ, 

2526 : 82) และคาทางจริยศาสตร ซ่ึงมีความสัมพันธเกียวกับเรื่องความจริงสูงสุดทางอภิปรัชญาทางพุทธปรัชญาเถรวาทได 3 

ระดับ ที่เรียกวา “กามสุข” (สุขอันเน่ืองดวยกาม) (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2536 : 39-41) “ฌานสุข” และ “นิพพาน

สุข” (พระราชวรมุนี (ประยุร ธมฺมจิตฺโต), 2525 : 556) ซ่ึงเปนความสุขที่อยูในขั้นที่จิตเปนอิสรภาพหรือขั้นวิมุตติ ที่มีปญญา

เห็นแจงจริงในส่ิงทั้งหลาย เพราะวา พระพุทธศาสนาเถรวาท ถือวา “กรรม” คือ การกระทําเปนส่ิงที่เกิดขึ้นจากเจตนา ไมวา

จะกรรมดีหรือกรรมชั่ว มีการแบงออกเปนระดับ คือ (1) ระดับพื้นฐาน ซ่ึงเปนการพิจารณาตามหลักศีลธรรมอันเปนแมแบบ

ของจริยธรรมระดับตน ไดแก หลักเบญจศีลและเบญจธรรม สวนระดับที่ตองปฏิบัติคูกันขั้นกลาง พิจารณาจากหลักศีลธรรมที่

สูงขึ้น มาอีก ไดแก กุศลกรรมบท 10 หรือทางแหงกรรมดี ซ่ึงมี 10 ประการ แบงออกตามวิธีของกรรม และระดับขั้นสูงสุด 

พิจารณาจากมรรค ๘ ซ่ึงถือไดวาเปนหลักศีลธรรมอันเปนแมบทจริยธรรมระดับสูง ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ซ่ึงเปนผลของการปฏิบัติหลักศีลธรรมขั้นสูงสุด 

(บุญมี แทนแกว, 2527 : 147-148) เพราะวา พระพุทธศาสนาเถรวาททําหนาที่สนองความตองการดานจิตใจแกมนุษยได 

เพราะศาสนาเปนจุดรวมของระบบศีลธรรมที่มุงสอนใหทุกคนเปนคนดี สอนวิธีปฏิบัติใหพนจากความทุกข เพราะวาศาสนามี

กฎเกณฑที่จะสอนใหทุกคนทําความดีโดยออกมาในรูปแบบของศีลธรรม พระพุทธศาสนาเถรวาทเปนศาสนาที่มุงสอนไมให

มนุษยเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน หัวใจของจริยศาสตรของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพุทธสุภาษิตที่วา “การไมทําบาปทั้งปวง 

การบําเพ็ญกุศลใหถึงพรอม การชําระจิตของตนใหผองแผว” (ขุ. ธ. (ไทย). 25/24/33) 

 

2. นิยามและความหมายของชีวิตที่ด ี

 

คําวา "ชีวิต” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542 : 383) หมายถึง “ความเปนอยูตรงขามกับความตาย” ซ่ึงคํา

วา “ชีวิต” รากศัพทมาจากภาษาบาลีวา “ชีวะ  แปลวา อยูหรือเปนอยู” หมายถึง ความเปนไป ดําเนินไป เคล่ือนไหว 

นอกจากน้ี คําวา “ชีวิต”ในภาษาอังกฤษตรงกับคําวา Life หมายถึง กลุม ส่ิงมีชีวิต คือ พืช สัตว คน  

นอกจกน้ี คําวา “ชีวิต” ตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ถือวา มนุษยเปนเวไนยสัตว หมายถึง สัตวหรือส่ิงมีชีวิต 

ประกอบดวยรางกายและจิตใจ เพราะวา จิตสําคัญกวากาย ดีชั่วขึ้นอยูกับจิตใจเปนสําคัญตามลักษณะของการเกิดและความ

หยาบละเอียดของกายไปตามลําดับดังน้ี (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 

เม่ือใดเหตุปจจัยหมดส้ินลง กระบวนการชีวิตก็ดับลง เปรียบเหมือนไฟที่ดับลงเพราะหมดเชื้อ” (แสง จันทรงาม, 2535, หนา 

100) ที่ทําใหเห็นวา ชีวิตเปนกระบวนการทางกายและกระบวนการทางจิตซ่ึงประกอบกันขึ้นเปนชีวิต เพราะวา พุทธศาสนา

ยอมรับวา มนุษยเปนสัตวโลกชนิดหน่ึงที่มีการเกิด แก เจ็บ ตาย เชนเดียวกับสัตวโลกชนิดอ่ืน ๆ ตามกฎแหงเหตุปจจัยในการ

เกิดขึ้นของชีวิตมนุษย 3 ประการคือ (1) มารดาบิดาอยูรวมกัน (มีเพศสัมพันธ) (2) มารดามีประจําเดือน (อยูในวัยที่มี

ประจําเดือนและมีประจําเดือนเปนปกติ)  และ (3) มีสัตวมาเกิด (คําวาสัตวไดแกส่ิงมีชีวิตที่มีจิต) (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 ธาตุนํ้า ธาตุลม ธาตุไฟ) เกิดเปนอวัยวะตาง ๆ (2) เวทนาขันธ 

คือ กองแหงเวทนา ที่เปนมีความรูสึกรับรูอารมณตาง ๆ ผานอายตนะภายใน 6 (ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ) (3)  สัญญาขันธ คือ 

กองแหงสัญญา หมายถึง ความจําและแยกแยะส่ิงตาง ๆ ได (4)  สังขารขันธ คือ กองแหงสังขาร หมายถึง การปรุงแตงจิตให

คิดดี คิดไมดี หรือคิดเปนกลาง ๆ ไมดีไมชั่ว และ (5)  วิญญาณขันธ คือ กองแหงวิญญาณ หมายถึง สวนที่เปนความรูแจงส่ิง

ตาง ๆ ที่จิตรับรูทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ล้ิน กาย)  

กลาวโดยสรุปไดวา พระพุทธศาสนา เชื่อวา มนุษยประกอบดวยสวน 2 สวนที่สําคัญคือรางกายและจิตใจซ่ึงมี

ความสัมพันธกัน จิตเปนส่ิงควบคุมกาย จิตเปนนายกายเปนบาว และจุดมุงหมายในการแยกแยะชีวิตมนุษยออกเปน

สวนประกอบ 5 สวนที่เรียกวาขันธ 5 น้ันก็เพื่อใหมนุษยคลายความยึดม่ันถือวา มีตัวเราของเรา อันเปนเหตุนํามาซ่ึงความทุกข 

หากรูแจงชัดตามความเปนจริงแลวไมมีส่ิงใดที่จะยึดถือวาเปนตัวเราของเราไดเลย สรรพส่ิงไมมีตัวตนที่แทจริงรวมทั้งชีวิตของ

มนุษยดวยเพราะส่ิงตาง ๆ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันขององคประกอบตาง ๆ และองคประกอบแตละสวนก็เกิดขึ้นจาก

สวนประกอบอ่ืน ๆ อีกเชนกัน 

 

3. พุทธจริยศาสตรกับการดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษย 

 

3.1 พุทธจริยศาสตรของมนุษยข้ันตน 

พุทธจริยศาสตรของมนุษยขั้นตนน้ีทําใหคนมีใจสูงขึ้น ก็คือ ศีล 5 ซ่ึงเปนจริยธรรมที่มีเหตุผลสากล เม่ือมนุษยทุกคนถือ

ปฏิบัติแลวจะนําไปสูความสงบสุขทั้งของตนเองและสังคม ดังตอไปน้ี คือ (1) เวนจากปาณาติบาต คือ ไมทําลายชีวิต โดย

ประพฤติหรือดําเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผูอ่ืนทางดานชีวิตและรางกาย (2) เวนจากอทินนาทาน คือ ไมเอาของที่

เขามิไดให หรือไมลักขโมยโดยประพฤติหรือดําเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู อ่ืนทางทรัพยสินและกรรมสิทธ์ิ           

(3) เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร คือ ไมประพฤติผิดในกามทั้งหลายโดยประพฤติหรือดําเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผูอ่ืน

ทางดานคูครอง บุคคลที่รักหวงแหน ไมผิดประเพณีทางเพศ ไมนอกใจคูครองของตน (4) เวนจากมุสาวาท คือ ไมพูดเท็จ โดย

ประพฤติหรือดําเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผูอ่ืนดวยวาจาเทจ็ โกหกหลอกลวง ตัดรอนผลประโยชน หรือแกลงทําลาย

ผูอ่ืนดวยถอยคําไมจริง และ (5) เวนจากของเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทคือ ไมเสพของมึนเมา โดย

ประพฤติหรือดําเนินชีวิตที่ปราศจากความประมาทพล้ังพลาดมัวเมาเน่ืองจากการใชส่ิงเสพติดที่ทําใหเสียสติสัมปชัญญะ           

(ที. ปา. (ไทย) 11/286/247., องฺ. ปฺจก. (ไทย) 22/172/227.,264/307.,อภิ. วิ. (ไทย) 35/767/388) ศีลทั้ง 5 ขอน้ี เปน

ขอกําหนดเก่ียวกับความประพฤติของคน เพื่อที่จะไดอยูดวยกันเปนปกติสุขและเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อทําใหคนมีความ

ประพฤติดีประพฤติชอบทางดานกาย วาจา และใจ อยางที่พระพุทธศาสนาบัญญัติศีล 5 ไว เพื่อสําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

ศีลเปนขอบัญญัติที่จําเปนทางดานมนุษยธรรมโดยแท ชื่อวาที่เปนมนุษยที่แท ที่ผิดไปจากสัตวเดรัจฉานก็ตามที่ตองมีศีล จึง

เชื่อวามนุษยธรรม หมายถึง ธรรมที่จําเปนสําหรับมนุษยน้ันเอง 
 

3.2 พุทธจริยศาสตรของมนุษยข้ันกลาง 

พุทธจริยศาสตรของมนุษยขั้นกลาง ถือวา เปนการพัฒนาใจคนสูงขึ้นในระดับของกุศลกรรมบถ 10 โดยการละเวน

อกุศลกรรมบถควบคูกันไปดวย” (บุญมี แทนแกว, 2540 : 91) ดังตอไปน้ี 

1.  กุศลกรรมบถ การกระทําที่แสดงออกได 3 ทาง (ที. ปา. (ไทย) 11/305/260) ไดแก (1) กายกรรม 3 ไดแก             

การกระทําความดีทางกาย 3 อยางที่เรียกวา “กายสุจริต” ไดแก (1) งดเวนจากการฆา และการเบียดเบียนสัตว และมีเมตตา

กรุณาชวยเหลือเก้ือกูลสัตวอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน (2) งดเวนจากอทินนาทาน หรือการถือเอาส่ิงของผูอ่ืนที่มีเจาของมิไดยกให โดย

เคารพกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินของผูอ่ืน และ (3) งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ไมลวงละเมิดประเพณีทางเพศ (2) วจีกรรม 
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4 ไดแก การกระทําความดีทางวาจา 4 อยางทีเ่รียกวา “วจีสุจริต” ไดแก (1) งดเวนจากการพูดเท็จ ไมยอมกลาวเท็จ เพราะ

เหตุตนเองหรือผูอ่ืน หรือเพราะเห็นแกผลประโยชนใด ๆ (2) งดเวนจากการพูดจาสอเสียด หรือกลาวยุยงใหคนอ่ืนแตกสามัคคี

กัน กลาวแตถอยคําที่สรางความสามัคคี (4) งดเวนจากการพูดคําหยาบ พูดแตคําสุภาพ ออนหวาน และ (5) งดเวนจากการพูด

เพอเจอ พูดแตคําจริงมีเหตุผล มีสารประโยชนถูกกาละเทศะ และ (3) มโนกรรม 3 ไดแก การกระทําความดีทางใจ 3 อยางที่

เรียกวา “มโนสุจริต” ไดแก (1) ไมเพงเล็งอยากไดของผูอ่ืน (2) ไมมีจิตคิดรายผูอ่ืนและสัตวอ่ืน คิดปรารถนาแตวาขอใหสัตว

ทั้งหลาย ไมมีเวร ไมเบียดเบียน ไมมีทุกข ครองตนอยูเปนสุขเถิด และ (3) มีความเห็นชอบ เชน เห็นวา ทานมีผล การบูชามี

ผล ผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีจริงเปนตน 

2. อกุศลกรรมบถ หมายถึง ทางแหงอกุศลกรรม, ทางทําความชั่ว, กรรมชั่วอันเปนทางนําไปสูความเส่ือม ความทุกข 

หรือทุคติ (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2540 : 358) อกุศลกรรมบถน้ี เปนธรรมที่บุคคลตองเวน ตองละเปนธรรมที่ตรงกัน

ขามกับกุศลกรรมบถที่กลาวไวแลวขางตนน้ัน 10 ประการ โดยยอมี 3 ประการ (ที.ปา. (ไทย) 11/305/260) ได แก             

(1) กายกรรม 3 ไดแก ความประพฤติชั่วทางกาย 3 อยางที่เรียกวา “กายทุจริต” ไดแก (1) การทําชีวิตใหตกลวง ปลงชีวิต 

รวมทั้งเบียดเบียนใหผูอ่ืนหรือสัตวอ่ืนประสบทุกขภัย (2) การถือเอาส่ิงของที่เขามิไดให 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) การโลภอยากไดส่ิงของของผูอ่ืน (2) การคิดพยาบาทปองรายผูอ่ืน และ (3) การเห็นผิดจากทํานองคลอง

ธรรม เชน เห็นวาบุญบาปไมมีผลของบุญบาปไมมี ฯลฯ 
 

3.3 พุทธจริยศาสตรของมนุษยข้ันสูงสุด  

พุทธจริยศาสตรของมนุษยขั้นสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท ที่เรียกวา อริยมรรคมีองค 8 (บุญมี แทนแกว,  

2527 : 147–148)  ซึ่งเปนคุณธรรมในการดําเนินชีวิตของมนุษยขั้นสูงสุดตามหลักของพุทธจริยศาสตร (วศิน อินทสระ, 2549 : 

93) ซ่ึงอธิบายได ดังน้ี คือ 

1. องคคุณกอนมรรค หมายถึง กอนที่บุคคลจะปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค 8 ประการ จะตองมีสวนประกอบ 2 

ประการคือ (1) การมีกัลยาณมิตร (กลฺยาณมิตฺตตา) (สํ. ม. (ไทย) 19/48/22) หมายถึง การมีผูแนะนําชักจูงในทางที่ดี อาจ

ตีความไดวาไดรับการอบรม ส่ังสอนแนะนํามาจากบิดา มารดา ครู อาจารย รวมตลอดถึงมิตรสหายที่ดี การอานตําราที่ดี และ 

(2) การทําในใจโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) (สํ. ม. (ไทย) 19/55/23) หมายถึง การรูจักคิดไตรตรองดวยตนเองอยางมีสติ

และใชเหตุผล จัดวาเปนการพัฒนาตนเองใหรูจักคิดอยางถูกตอง อันจะนําไปสูความเปนผูมีวิจารณญาณได 

2. มรรค 8 เปนผลสืบเน่ืองจากองคคุณของมรรค เม่ือไดรับคําแนะนําสืบสวนมาดี ประกอบกับอาชีพการฝกตนเอง ให

เปนผูรูจักคิดอยางใครครวญแยบคายทั้ง 3 ระดับ ซ่ึงแสดงตามลําดับไดดังน้ี คือ 

      วาจาชอบ    )สัมมาวาจา(  

1. ระดับศีล       ความประพฤติชอบ   (สัมมากัมมันตะ) 

      การเล้ียงชีพชอบ    )สัมมาอาชีวะ(  

      ความพยายามชอบ   (สัมมาวายามะ) 

2. ระดับสมาธิ   ความมีสติชอบ    )สัมมาสติ(  

      ความมีสมาธิชอบ    )สัมมาสมาธิ(  

              ความเห็นชอบ    )สัมมาทิฏฐิ(  

3. ระดับปญญา                        ความคิดชอบ    )สัมมาสังกัปปะ(  
 

การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนามีจุดเริ่มตนจากการรูจักคิดใครครวญดวยเหตุผลโดยตนเอง ใน  

พุทธจริยศาสตรเรียกวา มัชฌิมาปฎิปทา (Middle Way) ซ่ึงเปนขอปฏิบัติที่ไมยอหยอนและไมดึงจนเกินไป อันจะนําไปสูการ
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พนทุกขในทางพระพุทธศาสนา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2532 : 64) ตามหลักอริยมรรคมีองคธรรม 8 ที่เปนเครื่องประกอบโดยอยู

ระหวางการปฏิบัติที่ยอหยอนเกินไป คือ “กามสุขัลลิกานุโยค” หมายถึง การทําตนใหพัวพันหมกหมุนอยูในกามสุขหรือมี

ความสุขทางวัตถุกับการปฏิบัติที่ดึงเกินไป คือ อัตตกิลมถานุโยค หมายถึง การทรมานตนใหลําบากหรือบําเพ็ญทุกกรกิริยาโดย

เรียกมัชฌิมาปฏิปทาน้ีวาทางสายกลางที่อยูระหวางก่ึงกลางทางที่สุดโดง (Extreme) ทั้ง 2 ขาง คือ การสุขัลลิกานุโยค

และอัตตกิลมถานุโยค (สํ.ม. (บาลี) 19/1081/367) เพราะเปนทางสายกลางหรืออริยมรรคมีองค 8 น้ี คือ ความเห็นชอบ 

ความดําริชอบ การเจรจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจม่ันชอบ ภิกษุทั้งหลาย 

ทางสายกลางน้ีน้ันแล.. ..ยอมเปนไปเพื่อนิพพาน.. ..เปนตน จากขอความเชิงยืนยันจากพระสูตร น้ีชี้ ใหเราเห็นวา 

“มัชฌิมาปฏิปทา” คือ ทางสายกลาง น้ีเปนจริยธรรมพื้นฐานขั้นสูงที่จะเปนวิถีทางในการปฏิบัติใหมนุษยเราเขาถึงนิพพานตาม

อริยมรรคมีองค 8 ประการ ที่กลาวมาแลวขางตน ดวยตัวปญญารอบรูขอเท็จจริงเก่ียวกับกฎธรรมชาติแหงชีวิตมนุษยพรอมทั้ง

โลกและสรรพส่ิงในจักรวาล ไดแก “ความรูความเขาใจเก่ียวกับโลกและชีวิตถูกตองตามความเปนจริงหรือรูเขาใจตามสภาวะ

ของธรรมชาต”ิ(พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), 2546 : 734) 

 

4. พุทธจริยศาสตรกับความสุขของมนุษย  

 

4.1 ความหมายและประเภทของความสุขในนิพพาน 

คําวา “นิพพาน” ซ่ึงเปนจุดหมายสูงสุดในการดําเนินชีวิต และเปนจุดหมายปลายทางที่แทจริงที่มนุษย หมายถึง  

ประโยชนอยางยิ่งหรือจุดหมายสูงสุด หรือเปนจุดหมายของชวิีตอันเปนประโยชนอยางยอดยิ่ง (ปรมัตถะ) หรือประโยชนที่เปน

สาระแทจริงของชีวิต เปนที่หมายชั้นสุดทาย ซ่ึงเปนความสุขอันประณีตและสะอาดบริสุทธ์ิส้ินเชิงอันประกอบพรอมดวยความ

สงบ เยือกเย็น สวางไสวเบิกบานโดยสมบูรณ ที่เรียกวา “วิมุตติและนิพพาน” (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตุโต), 2532 : 594-

593) ที่แสดงถึง ภาวะทางจิตใจ หมายถึง เย็นใจ สดชื่น ชุมชื่นใจ ดับความรอนใจ หายรอนรน ไมมีความกระวนกระวาย            

(อง.ติก. (ไทย) 20/45/144/158, อง. จตุกก (ไทย) 21/198/230-236 ซ่ึงเปนเครื่องดับกิเลส ที่ทําใหราคะ โทส โมหะ หมดส้ิน

ไป นิพพานแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) สอุปาทิเลสนิพานธาตุ นิพพานธาตุมีอุปาทิเหลือ หรือนิพพานยังมีเชื้อเพลิง 

และ (2) อนุปาทิเสนิพพานธาต ุนิพพานธาตุไมมีอุปาทิเหลือ หรือนิพพานไมมีเชื้อเหลือ คําวา “อุปาทิ” ซ่ึงอรรถถาอธิบายวา 

สภาพที่ถูกกรรมกิเลสถือครอง หรือสภาพที่ถูกอุปทานยึดม่ันไว หมายถึง เบญขันธ (ขันธ 5) เม่ือถือความตามคําอธิบายน้ี จึงได

ความหมายวา (1) สอุปากิเลสนิพพานธาตุ ไดแก นิพพานยังมีเบญจขันธเหลือ หรือนิพพานที่ยังเก่ียวของกับเบญจขันธ          

(2) อนุปากิเลสนิพพานธาตุ ไดแก นิพพานไมมีเบญจขันธเหลือ หรือนิพพานที่ไมเก่ียวของกับเบญจขันธ นอกจากน้ี นิพพาน   

ยังหมายถึง การดับกิเลสแตยังมีเบญจขันธเหลือ ไดแก นิพพานของพระอรหันตผูมีชีวิตอยู ตรงกับคําที่คิดขึ้นใชรุนอรรถกถาวา             

กิเลสปรินิพพาน (ดับกิเลสส้ินเชิง) สวนนิพพานอีกอยางหน่ึงก็แปลกันตอไปวา การดับกิเลสไมมีเบญจขันธเหลือ ไดแก นิพพาน

ของพระอรหันตเม่ือส้ินชีวิต ตรงกับคําวา “ขันธปรินิพพาน” (ดับขันธ 5 ส้ินเชิง) น้ันเอง 
 

4.2 ความเขาใจเกี่ยวกับภาวะแหงนิพพานของผูบรรลุนิพพาน 

คําวา “นิพพาน” หมายถึง ภาวะแหงนิพพาน 3 ลักษณะ ไดแก (1) ภาวะทางปญญา กลาวคือ เปนลักษณะสําคัญที่

เปนพื้นฐานทางปญญาของผูบรรลุนิพพาน ที่เรียกวา “อัสสัทธะ” เพราะรูเห็นส่ิงน้ันโดยไมตองอาศัยความรูของคนอ่ืน 

(พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตุโต), 2532 : 242-244) (2) ภาวะทางจิต กลาวคือ ภาวะทางจิตที่สําคัญเปนขั้นพื้นฐาน คือ 

ความเปนอิสระ หลุดพน สืบเน่ืองมาจากปญญา เห็นตามเปนจริง รูเทาทันสังขาร เปนตน (อง. จตุกก (บาลี) 21/117/136)   

ดังพุทธพจนที่วา “ภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุผูมองเห็นนิพพานโดยความเปนสุข จักเปนผูประกอบดวยขอพินิจที่เก้ือแกการบรรลุ

สัจจะ ยอมเปนส่ิงที่เปนไปได ขอที่ภิกษุผูประกอบดวยขอพินิจที่เก้ือแกการบรรลุสัจจะ จักกาวลงสูสัมมัตตนิยาม ก็เปนส่ิงที่

เปนไปได, ขอที่ภิกษุผูกาวลงสูสัมมัตตนิยามจักบรรลุโสดาบัตติผล หรือสกทาคามิผล หรืออนาคามิผล หรืออรหัตตผล ก็เปนส่ิง



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1079 

ที่เปนไปได” (อง.ฏกก. (บาลี)  22/101/420-421) และ (3) ภาวะทางความประพฤติหรือการกําเนินชีวิต กลาวคือ ในการ

ดําเนินชีวิตที่ดีของผูเขาถึงนิพพาน เชน พระอรหันตวาทานดําเนินชีวิตอยางไร ทํากิจกรมหรือประกอบกิจการงานอะไรใน

รูปลักษณะอยางไร ซ่ึงพระเทพเวท ี(ประยุทธ ปยุตุโต), 2532 : 250-253) ไดกลาวไวในพุทธธรรมวา “พระอรหันตเปนผูดับแร

รม หรือส้ินกรรม การกระทําของทานไมเปนกรรมอีกตอไป ในคัมภีรฝายอภิธรรม มีคําเรียกการกระทําของทานวาเปนกิริยา 

ที่วาดับกรรมน่ัน หมายถึง ในการกระทําการตาง ๆ โดยมือวิชชา ตัณหา อุปาทาน ครอบงําหรือชักจูงใจ แตทําดวยจิตใจที่เปน

อิสระ มีปญญารูจักชัดตามเหตุผล เลิกทําการอยางปุถุชน เปล่ียนเปนทําอยางอริยชน คือ ไมทําการดวยยึดม่ันในความดี ความ

ชั่ว ที่เก่ียวของกับตัวฉันของฉัน ผลประโยชนของฉันที่จะใหฉันไดเปนอยางน้ันอยางน้ี ไมมีความปรารถนาเพื่อตัวตนเคลือบแฝง

อยู ไมวาในรูปที่หยาบหรือละเอียด แมแตความภูมิพองอยูภายใจวาน้ันเปนความดีของฉันไดทําความดีเปนตนทําไปตาม

วัตถุประสงคของกิจน้ัน ๆ ตามเหตุผลของเรื่องน้ัน ๆ ตามที่มันควรจะเปนของมันลวน ๆ จึงเปนการกระทําขั้นที่ลอยพนเหนือ

กรรมดีขึ้นไปอีก สวนกรรมชัว่เปนอันไมตองพูดถึง เพราะหมดโลภะ โทสะ โมหะ ที่จะเปนเหตุปจจัยใหทําความชั่วเสียเลย...

เม่ือผูบรรลุนิพพานและตัณหาเสียแลว ชีวิตเปนอยูไดดวยอาศัยพลังที่ทําใหมันเปนชีวิต...มีการเคล่ือนไหวที่เปนอิสระตามทาง

ของปญญา คือ ภาวะที่มีปญญาเปนแรงจูงใจ...และมีกรุณาเปนผลสืบเน่ืองจากปญญา ทําใหมีจิตใจเปนอิสระ (วิมุตติ)...ผูบรรลุ

นิพพานและอวิชชา ตัณหา อุปทาน แลวจึงมีปญญาและกรุณาเปนแรงจูงใจในการกระทํากิจสืบตอไป”  
 

4.3 นิพพานเปนความสุขอยางย่ิง 

ความสุขซ่ึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากในการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาอาจกลาวไดวา พุทธจิรยธรรมไมแยก

ตางหากจากความสุข (ม. มู. (บาลี) 13/215/190-191) จุดหมายสูงสุดของพุทธจริยศาสตร คือ นิพพาน ก็เปนความสุขและ

เปนบรมสุขสูงสุดดวย (พระเทพเวที  (ประยุทธ  ปยุตุโต), 2532 : 529) นอกจากน้ัน จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาที่เปน

บรมสุขหรือโพธิน้ัน ก็พึงบรรลุไดดวยความสุข หรือดวยขอปฏิบัติที่มีความสุข มิใชบรรลุดวยความทุกขหรือดวยขอปฏิบัติที่เปน

ทุกข (ม.มู. (บาลี) 12/381-383/342-343) ความสุขแหงนิพพานน้ี เปนสุขโดยการไมมีการเสวยอารมณหรือสุขไมเปนเวทนา

แหงสัญญาเวทยิตนโรธ เรื่องน้ี พระสารีบุตรก็เคยอธิบายไวในนิพพานสูตร  ความยอวา “ทานผูมีอายุทั้งหลาย นิพพานน้ีเปน

สุข นิพพานน้ีเปนสุข” (อง.นวก. (บาลี)  23/34/340-343) และพระอุทายี ไดถามทานวา จะมีสุขอยางไรในภาวะที่ไมมีการ

เสวยอารมณพระสารีบุตร ตอบวา นิพพานที่ไมมีการเสวยอารมณ (ไมมีเวทนา) น้ีแหละเปนสุข สรุปไดวา นิพพานเปนทั้ง

ความสุขเอง และเปนทั้งภาวะที่ทําใหพรอมที่จะเสวยความสุข (พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตุโต), 2532 : 505-441) อีกทั้งเม่ือ

ไดนิพพานสุขก็กลับไดสุขหมดทุกอยาง และในสังยุตตินิกาย สฬายตนวรรค ก็เรียกวา นิรามิสตรสุข สุขเหนือกวานิรามิสสุข  

เพราะเกิดแตจิตซ่ึงหลุดพนจากราคะ โทสะ และโมหะ อยางไรก็ตาม พระพุทธศาสนาเถรวาทไมสอนใหบุคคลทํา เพื่อเห็นแก

ความสุขก็จริงแตก็ยอมรับความจริงอยูเสมอวา ความสุขเปนสวนสาระสําคัญที่จําเปนของจริยธรรม เปนส่ิงที่ใหความหมายแก

การประพฤติธรรม จะวาเปนหลักยึดหรือฐานค้ําชูของการประพฤติธรรมก็วาไดความสุขที่พุทธศาสนาพูดถึงหมายเอาความสุข

ที่เปนพื้นฐานอยูภายในจิตใจ จุดหมายสูงสุดของพระพทุธศาสนา พึงบรรลุไดดวยความสุข ผูปฏิบัติจะตองไมติดใจหลงใหลใน

ความสุขที่เกิดขึ้นแกตน ไมปลอยความสุขที่เกิดขึ้นน้ันครองงําจิตใจตน ยังมีจิตใจเปนอิสระ สามารถกาวหนาไปในธรรมเบื้องสูง

ตอ ๆ ไป จนบรรลุความเปนอิสระหลุดพนโดยสมบูรณ ซ่ึงเม่ือบรรลุจุดหมายน้ันแลวก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแลว

โดยที่ความสุขน้ันไมมีโอกาสครองงําจิตใจใหติดพันหลงใหลไดเลย 
(พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตุโต), 2532 : 266-559) 

 

5. พุทธจริยศาสตรกับคุณคาของชีวิตที่ดีของมนุษย 

 

5.1 คุณคาเชิงวัตถุวิสัยและอัตวิสัย 

สําหรับคุณคาเชิงวัตถุวิสัยและอัตวิสัย ซ่ึงหมายถึง ดีและชั่ว เปนสภาวะบางอยางของกุศล (สมภาร พรมทา, 2535 : 

31) ที่พุทธจริยศาสตรมองแบบวัตถุวิสัย (Objective) ที่ไมสามารถเปรียนแปลงจากความจริงเปนวัตถุวิสัยได คุณคาในการ
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ดําเนินชีวิตที่ดีในจริยธรรม ผูเขียนเห็นวา คุณคาทางจริยธรรม ความดีหรือความชั่ว นอกจากเปนวัตถุวิสัยแลวยังเปนอัตวิสัยได

ดวย เชน จากหลักสัปปุริสธรรม 7 (ม. อุ. (บาลี) 14/105/89-95) ซ่ึงเปนธรรมของคนดี และจากหลักคุณธรรมทั้ง 3 ทั้งระดับ 

คือ คุณธรรมขั้นพื้นฐาน คือ ศีล 5 คุณธรรมขั้นกลาง คือ กุศลกรรมบถ 10 และคุณธรรมขั้นสูงสุด คือ มรรคมีองค 8 ประการ 

ส่ิงที่เห็นไดชัดอยางหน่ึง ก็คือ พระพุทธองคทรงแสดงความหมายของคําวา ความดี หรือคุณคาทางคุณธรรม ในลักษณะที่

สัมพันธกับการปฏิบัติและส่ิงแวดลอมที่ดี ที่มีคาที่พบไดในสังคมมนุษย และเปนส่ิงที่เก่ียวกับสภาพแวดลอมของมนุษย และ

ไมไดมีลักษณะเปนมโนคติที่แยกตัวออกจากส่ิงแวดลอมของมนุษย ดังน้ัน คนด ี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 ทานทั้งหลายคิดอยางไรเกียวกับเรื่องที่เราจะกลาวตอไปน้ี ความไมโลภ...ความไม

โกรธ...ความไมหลง เมือเกิดขึ้นภายในตัวคน ยอมเกิดเพื่อประโยชนหรือวาเพื่อเปนโทษ”...เพื่อเปนประโยชนพระเจาขา...

“ดูกอนชาวกาลามะ...คนที่ไมโลภ...ไมโกรธ...ไมหลง ไมถูกความโลภ..โกรธ ...หลง ครอบงําและควบคุมจิตใจ  ยอมไมฆาสัตว 

ไมขโมยทรัพยที่ผูอ่ืนมิไดใหไมลวงละเมิดภรรยาของคนอ่ืน ไมพูดปด ทั้งยังชักชวนใหผู อ่ืนทําส่ิงที่กลาวมาขางตนน้ัน การ

กระทําน้ียอมอํานวยผลเปนประโยชนสุขชั่วกาลยาวนาน ใชหรอืไม ?”...ใชพระเจาขา...(องฺ. ติก. (บาลี) 20/6/182) 
 

5.2 คุณคาทางจริยธรรมทางธรรมชาตินิยม 

คุณคาทางจริยธรรมสามารถกําหนดนิยามได เมือพิจารณาตามหลักพระพุทธวจนะวา…“ดูกอนชาวกาลามะ ! เมือใดก็

ตามที่ทานทั้งหลาย ทราบชัดดวยตัวเองวา ธรรมเหลาน้ีเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ีมีโทษ ธรรมเหลาน้ีผูรูติเตียน ธรรมเหลาน้ีเม่ือ

ยึดถือแลวยอมกอใหเกิดทุกขโทษ ดูกอนชาวกาลามะ ! เมือน้ันทานทั้งหลายควรละเวนธรรมเหลาน้ันเสีย” และ“ดูกอนชาวกา

ลามะ ! เมือใดก็ตามที่ทานทั้งหลายทราบชัดดวยตัวเองวา ธรรมเหลาน้ีเห็นกุศล ธรรมเหลาน้ีปราศจากโทษ ธรรมเหลาน้ีผูรู

สรรเสริญธรรมเหลาน้ี เม่ือยึดถือแลวยอมกอใหเกิดประโยชนสุข ดูกอนชาวกาลามะ ! เมือน้ันทานทั้งหลายก็ควรเขาถึงธรรม

เหลาน้ีอยูเสมอ (องฺ. ติก. (บาลี) 20/6/183-188) จากพระพุทธวจะน้ี เราจะสังเกตุเห็นวา พระพุทธองคตรัสถึงธรรมเปนอกุศล 

จะทรงขยายความวลีที่ใชแทนกันไดกับวลีที่วา “อกุศล” คือ มีโทษ ผูรูติเตียน เม่ือยึดถือแลวยอมกอใหเกิดทุกขโทษ และวลีที่

แสดงถึง “กุศล” มีขอความวา ปราศจากโทษ ผูรูสรรเสริญ เม่ือยึดถือแลวยอมกอใหเกิดประโยชน 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 ลัษณะน้ี ชั่วก็คือชั่ว ดีก็คือดี สวนน้ีจะมี

ผลไปยังการกระทําที่วา ทําดีไดดี, ทําชั่วไดชั่ว (สํ. ส. (บาลี) 15/156/140–141) ในลักษณะดังกลาว ดังน้ันคุณคาจริยธรรม คือ 

ความดี (กุศลกรรม) ความชั่ว (อกุศลกรรม) จึงเปนคาคงที่แนนอนไมเปล่ียนแปลง เชน ใครดืมสุราขาดสติ ถือวา ความชั่ว 

(อกุศลกรรม) ไมวาคนใดที่กระทําการดื่มสุราขาดสติ ดังน้ันพุทธจริยศาสตรก็มองเห็นวา ความชั่ว (อกุศลกรรม) คุณคาทาง

จริยธรรม คือ ความชั่ว (อกุศลกรรม) ก็เปนคาคงที่แกทุก ๆ คนไมเปลียนแปลงเลย ดังน้ัน ในแงของอธรรมชาตินิยมน้ียัง

ยอมรับคุณคาทางคุณธรรมที่มีบอเกิดมาจากมโนธรรม (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2532 : 183) เปนตัวพิจารณาคุณคา

ทางคุณธรรมดวย พรอมกับใชปญญาหาเหตุผลจากการไตรตรองใครครวญ และจัดอยูในความสมบูรณนิยมน้ันเอง 
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6. พุทธจริยศาสตรกับเกณฑตัดสินชีวิตทีด่ีของมนุษย 

 

6.1 วินิจฉัยโดยดูที่มา 

วินิจฉัยโดยดูที่มา พุทธจริยศาสตร ถือวา ส่ิงที่เปนตนเหตุหรือแรงผลักดันที่ทําใหมนุษยกระทํากรรม 2 ฝาย โดย

พิจารณาธรรมที่จัดอยูในฝายแหงความเส่ือมสามประการไดแกอะไรบาง ไดแก อกุศลมูลสามประการ คือ อกุศลมูลกลาวคือ 

ความโลภ อกุศลมูล กลาวคือ ความโกรธ อกุศลมูล กลาวคือ ความหลง ธรรมสามประการที่กลาวมาน้ีจัดอยูในฝายแหงความ

เส่ือม ดังน้ันหลักธรรมที่จัดอยูในฝายแหงความเจริญสามประการไดแกอะไรบาง ไดแก กุศลมูลสามประการ คือ กุศลมูล คือ 

ความไมโลภ กุศลมูลกลาวคือความไมโกรธ กุศลมูลกลาวคือ ความไมหลง ธรรมสามประการที่กลาวมาน้ีจัดอยูในฝายแหงความ

เจริญ (ที.ปา. (บาลี) 11/353/243-244) เพราะวา ส่ิงที่พระพุทธองคทรงเรียกวากุศลมูลทั้ง 3 อยาง แมชื่อจะฟงดูในเชิงปฏิเสธ 

เชน อโลภะ ความไมโลภ แตก็ไมไดหมายความวาส่ิงเหลาน้ันจะตองแสดงออกมาในเชิงปฏิเสธตลอดไป นอกจากน้ี ความไม

โลภในทศันะของพระพุทธศาสนาแสดงตัวออกไดทั้งในแงลบ และบวก (สมภาร พรมทา, 2535 : 47) ตัวอยาง เชน นาย ก. 

เปนเจาหนาที่ตํารวจ ทํางานอยูในสถานีตํารวจแหงหน่ึง ครั้งหน่ึงเขามีโอกาสทําการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ โดยที่เขาเห็นชัด

วาไมมีใครจะรู  หรือรบัผิดในการกระทําถาเขาลงมือทําจริง ๆ ได นาย ก. ไดพิจารณาใครครวญอยูทุก ๆ คืน ทุก ๆ วัน แตแลว

เขาก็ตัดสินใจอยางเด็ดขาดวา เขาจะไมทุจริตตอหนาที่เด็ดขาด ในพุทธจริยศาสตร ถือวา นาย ก. ถูกชักชวนใหเลิกทุจริตโดยมี 

อโลภเจตสิก เปนตัวชักนํา เปนตน เหตุการณตอมา มีวันหน่ึง นาย ก. กําลังเดินอยูริมทางเทา เขาไดพบเด็กชายคนหน่ึงน่ัง

ขอทานอยู เด็กคนน้ีนาสงสารมาก เน้ือตัว นาตามอมแมมเลอะเทอะสกปรก ผอมดํา ผมยาวรุงรัง นาย ก. เห็นแลวเกิดนึก

สงสาร เขาจึงหยิบเศษสตางคในกระเปาเส้ือเชิ้ตใหเด็ก 10 บาท  โดยโยนใสกระปองที่เด็กขอทานถือไวแลวเด็กขอทานยกมือ

ไหวเขา การใหเศษสตางคของนาย ก. เกิดจากการผลักดันโดย อโลภะเจตสิก เชนกัน จากเหตุการณทั้ง 2 น้ัน จะพบวาใน

เหตุการณแรก ความไมโลภของนาย ก. เปนการแสดงออกในทางปฏิเสธ สวนในเหตุการณที่ 2 เปนการแสดงออกในทางตอบ

รับ การแสดงออกถึงเหตุการณที่ 1 น้ัน เปนการยับยั้งความชั่ว สวนเหตุการณที่ 2 น้ันเปนการเสริมความดี ดังน้ันพฤติกรรม 

การกระทําของมนุษยจึงแสดงออกทั้งการกระทําดีอันเปนเชิงบวก  สวนการยับยั้งงดเวนการทําชั่ว  อันเปนการกระทําเชิงลบ 

หมายถึง “การทําดีในทรรศนะทางพระพุทธศาสนาแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ทําดีโดยการงดเวนไมทําชั่ว กับทําดี โดยการ

ลงมือทํากรรมดี แตไมวาจะทําดีในลักษณะใด การกระทําดีทั้งหมดน้ันพระพุทธศาสนาอธิบายวา มีที่มาจากสาเหตุที่เกิดจาก

กุศลมูลทั้ง 3 คือ ความไมโลภ ไมโกรธ และไมหลงทั้งส้ิน (สมภาร พรมทา, 2535 : 48) ดังที่ปรากฏในรูป คือ 
 

                                  ทําดี  เชน  ใหทาน  )เชิงบวก(  
 

   อโลภะ  )ไมโลภ                       (การกระทํา  
   

         เวนชั่ว  เชน  ไมทุจริต  )เชิงลบ(  
 

การพิจารณาถึง อกุศลมูล เชน โลภะ หรือความโลภ ฟงชื่อของคําน้ีดูแลวเปนเชิงบวก    ) positive    (แตอาจจะแสดงตัว

ตรงขามกับเชิงบวก ผูวิจัยขอยก ตัวอยางจากเหตุการณแรกของนาย ก   .ถาเขาตัดสินใจทํากา รทุจริตสินคา การตัดสินใจของ

นาย ก  .ในทางจริยธรรมแลว  ถือวา ถูกชักนําผลักดัน ปลดปลอยจาก โลภเจตสิก น่ีก็คือการแสดงตัวในแงบวกของความโลภ 

เพราะอยากไดผลประโยชน แตเหตุการณที่สอง นาย ก   .เห็นเด็กขอทาน  เขาลังเลใจ ใจหน่ึงก็อดสงสารไมได แตใจหน่ึงก็คือ

เสียดาย เงิน 10 บาท อาจเอาไปซ้ือของเล็ก  ๆ นอย ๆ ได ถาเหตุการณดังกลาวนาย ก   .ตัดสินใจเลือกที่จะไมใหเงิน  10  บาท  

แลวเขาก็เดินเลยผานไปโดยไมสนใจใยดี ในหลักการน้ีในพุทธจริยศาสตรจะตอบวา เกิดจากแรงผลักดัน โลภเจตสิก น่ีคือการ

แสดงตัวในแงลบของความโลภ ดูรูป 
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       ทําชั่ว - ทุจริต  )เชิงบวก(  
 

    โลภเจตสิก  การกระทํา   
        

       ไมทําด ี- เดินเลยไป  )เชิงลบ(  
 

 

6.2 วินิจฉัยโดยดูที่ผล 

สําหรับเกณฑตัดสินจริยธรรมเปนการวินิจฉัยการกระทํา หรือสภาวธรรมโดยดูผลดดังน้ี คือ 

1. วินิจฉัยโดยเกณฑตัดสินหลัก กลาวคือ วินิจฉัยโดยเกณฑตัดสินหลัก ซ่ึงเปนกณฑที่ใชเปนเครื่องตัดสินการกระทํา

ทางจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนาน้ัน จะพิจารณาจากเจตนาเปนตนเหตุ โดยอาศัยจิตเปนตัวดําริในการกระทําตลอดจน

กระบวนการกระทําจนสําเร็จ ซ่ึงมีปจจัยที่นํามาเปนเกณฑได ไดแก (1) เจตนาในการกระทํา พิจารณาการกระทําตามมูลเหตุ

วา ถาเปนเจตนาที่เกิดขึ้นจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ พึงเขาใจวาเปนความดี แตถาเกิดมาจากอกุศลมูล คือ 

โลภะ โทสะ และโมหะ พึงรูวาน่ันคือ ความชั่ว และ (2) ผลกระทบตอการกระทํา พิจารณาตามสภาวะวา เปนสภาพที่เก้ือกูล

แกชีวิตจิตใจหรือไม ทําใหจิตใจสบาย ไรโรค ปลอดโปรง ผองใส สมบูรณหรือไม สงเสริมหรือบั่นทอนคุณภาพและสมรรถภาพ

ของจิต ชวยใหกุศลธรรมเจริญงอกงาม หรือกุศลธรรมลดลงหรือไม ตลอดจนมีผลตอบุคลิกภาพหรือไมอยางไร 

2. วินิจฉัยโดยเกณฑตัดสินรอง กลาวคือ วินิจฉัยโดยเกณฑตัดสินรอง ดังน้ี (1) มโนธรรม คือ ความรูสึกผิดชอบชั่วดี

ของตนเอง พิจารณาวาการกระทําน้ันตนเองสามารถติเตือนตนเอง ไดหรือไม เสียความเคารพตนเองหรือไม (2) พิจารณา

ยอมรับของวิญูชน นักปราชญหรือบัณฑิตวา ยอมรับ ชื่นชม สรรเสริญ หรือตําหนิติเตียนหรือไม และ (3) พิจารณาลักษณะ

ผลของการกระทําตอตนเองและตอผูอ่ืนวา “เปนการเบียดเบียนตนเอง  เบียดเบียนผูอ่ืน  ทําตนเองหรือผูอ่ืนใหเดือดรอน

หรือไม” และ “เปนไปเพื่อประโยชนสุข  หรือเปนไปเพื่อโทษทุกข ทั้งแกตนเอง  และผูอ่ืนหรือไม” เพราะวา การยอมรับของ

วิญูชนดังที่พระพุทธองคตรัสวา “อนุวิจฺจ วิฺู” วิญูใครครวญแลว จึงติเตียนหรือสรรเสริญ คือ ยอมรับหรือไมยอมรับ  

(ม. ม. (ไทย) 13/38/41) พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตที่ดีตามหลักพุทธจริยศาสตร สามารถพิจารณา คือ (1) พิจารณาวา

พฤติกรรมน้ัน ๆ มีคุณและโทษตอชีวิตอยางไร หรือมีผลตอบุคลิกภาพอยางไร คือ เปนสภาวะที่เก้ือกูลแกชีวิตจิตใจหรือไม เอ้ือ

หรือไมตอคุณภาพชีวิต สงเสริมหรือบั่นทอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ทําใหกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมทั้งหลายอ่ืนลด

ถอยหรือเจริญงอกงาม ชวยสรางเสริมบุคลิกภาพที่ดีงามหรือไม (2) พิจารณาวาพฤติกรรมน้ัน ๆ มีคุณหรือโทษตอสังคม

อยางไร คือ เปนการเบียดเบียนผูอ่ืนหรือไม ทําใหผูอ่ืนเดือดรอนหรือไม เปนไปเพื่อทําลายหรืออํานวยประโยชนสุขที่แทจริงแก

ตน (3) พิจารณาวาเปนคุณหรือโทษตอสังคมอยางไร คือ เปนการเบียดเบียนผูอ่ืนหรือไม ทําผูอ่ืนใหเดือดรอนหรือไม  เปนไป

เพื่อทําลายหรืออํานวยประโยชนสุขแกผูอ่ืน และแกสวนรวมหรือไม (4) พิจารณาดวยมโนธรรม หรือโดยสํานึกอันมีตาม

ธรรมชาติของความเปนมนุษย คือ พิจารณาเห็นความรูสึกผิดชอบชั่วดีของตนเองวา การน้ันเม่ือทําแลว ตนเองติเตียนหรือ

กลาวโทษตนเองไดหรือไม และ (5) พิจารณาจากมาตรฐานทางสังคม คือ ตามบัญญัติทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และ

สถาบันตาง ๆ ทางสังคม เชน กฎหมาย เปนตน ซ่ึงขึ้นตอการใครครวญตรวจสอบกล่ันกรองของวิญูทั้งหลาย ตามกาลสมัยที่

จะมิใหถือกันโดยงมงายหรือผิดพลาดคลาดเคล่ือน ตลอดจนการใครครวญแลวยอมรับหรือไมยอมรับของวิญูชนเหลาน้ันใน

แตละกรณี (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2525 : 180) 

 

7.  บทสรุปวิเคราะห  

 

การดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษยในพุทธจริยศาสตรเปนเกณฑตัดสินจริยธรรม ตามหลักความดีอันควรประพฤติปฏิบัติที่

เปนผลไดมาจากหลาย ๆ ทาง เชน ทางประเพณี ทางวัฒนธรรม ทางกฎหมาย เปนตน ในการดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษยเปน

บรรทัดฐานของความประพฤติที่เปนบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตที่ดีอันเปนวิธีการ หรือเครื่องมือในการสูจุดมุงหมายอันเปน
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ประโยชนสูงสุดในอุดมคติของชีวิต ครอบคลุมถึงเกณฑตัดสินวาการกระทําใดดีหรือไมด ีควรหรือไมควร โดยพุทธจริยศาสตรมี

จุดมุงหมายเพื่อใหบุคคลมีชีวิตที่ด ีชวยเหลือเก้ือกูลกัน สามารถอยูรวมกันเปนสังคมไดเปนอยางดี มีความสุขในการดําเนินชีวิต 

ซ่ึงสามารถสรุปไดเปน 3 ระดับ ดวยกัน คือ (1) คุณธรรมในการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนเบื้องตนของธรรมจริยา ไดแก ศีล 5 

(Five percepts) ไดแก ธรรม 5 ประการ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติฝายศีลธรรมเบื้องตน (2) คุณธรรมในการดําเนินชีวิตของมนุษยขั้น

กลาง จริยธรรมที่มีไวใหบุคคลปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมใหสูงขึ้น ไดแก กุศลกรรมบถและเวนอกุศลกรรมบถ

ควบคูกันไปดวย (3) คุณธรรมในการดําเนินชีวิตของมนุษยขั้นสูง เปนจริยธรรมระดับสูงสุดอันเปนทางที่บุคคลประพฤติปฏิบัติ

ตามแลวจะหางไกลจากขาศึกภายใน คือ กิเลสเครื่องเศราหมอง ไดแก อริยอัฏฐังคิกมรรค ไดแก มรรคมีองค 8 ซ่ึงเปนการ

ดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษยในพุทธจริยศาสตร ตั้งแตจริยธรรมระดับพื้นฐานและระดับกลางน้ันสามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อ

เขาถึงความสงบสุขรมเย็นแกมนุษยไดในระดับโลกิยสุขเทาน้ัน แตไมอาจจะเขาสูอุดมคติสูงสุดของชีวิตมนุษยได เหตุน้ัน มนุษย

จึงตองอาศัยวิถึทางทีสู่งกวาจริยธรรมพื้นฐานทั้งสองระดับเพื่อบรรลุถึงอุดมคติสูงสุดที่เรียกวาจริยธรรมระดับสูง ในการดําเนิน

ชีวิตที่ดีของมนุษยในพุทธจริยศาสตร ในการที่จะตัดสินวาอะไรคือจริยธรรมแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ัน มีเกณฑตัดสินถึง

คุณคาเชิงจริยศาสตร ซ่ึงเปนหลักการสําหรับเปนเกณฑวินิจฉัยความดีและความชั่ว ลักษณะที่เปนขอตัดสินทางจริยธรรม

ในทางพระพุทธศาสนาน้ันก็โดยอาศัยการกระทําใน 2 ลักษณะเปนตัวจําแนก คือการกระทําใดที่มีรากฐานมาจากกุศลมูลถือวา  

เปนการกระทําที่ดีมีประโยชนมีคุณคา สวนการกระทําที่มีรากฐานมาจากอกุศลมูลถือเปนการกระทําที่เปนฝายชั่ว ซ่ึงมีหลัก

สําหรับพิจารณาตัดสินวา อะไรผิด อะไรถูก อะไรสมควร อะไรไมสมควรโดยสามารถสรุปเปนหลักพิจารณาไดดังน้ี คือ เจตนา

ของการกระทํา บทพุทธบัญญัติ พฤติกรรมของจิต ผลของการกระทํา และผลของการปฏิบัติ ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทได

น้ันตองลงมือปฏิบตัิเอง พิสูจนใหเห็นจริงดวยตนเองน้ันแหละจึงจะไดชื่อวา รูจักกฎเกณฑในการตัดสินความดีที่ถูกตองและ

จริงแท โดยไมตองใหใครมาหลอกลวงได 
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บทคัดยอ  

 

บทความเรื่องน้ีมุงวิเคราะหวาทกรรมเรื่องอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป โดยประเด็นแรกเก่ียวกับการกําเนิดพระพุทธเจา

และวงศของพระพุทธเจาพบวา การจะไดเปนพระพุทธเจาน้ันจะตองส่ังสมบารมีและมีหลักธรรมที่มีลักษณะเฉพาะสําหรับการ

ไดมาซ่ึงสถานภาพ และวงศของพระพุทธเจาเทาที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกมีเพียง 28 พระองคเทาน้ัน โดยความเปนวงศ

ของพระพุทธเจาน้ันไมไดอยูในลักษณะของการสืบสายโลหิต แตใชหลักธรรมที่มีลักษณะเฉพาะเปนเกณฑตัดสิน ประเด็นที่สอง

เก่ียวกับอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป ถือวาเปนการนําเรื่องราว 3 เรื่องมาประกอบกันเขาคือ 1) การเขามาบวชของภิกษุณี 

2) ความเส่ือมไปของพระสัทธรรม 3) ยุคพระศรีอาริยเมตไตรย ซ่ึงทั้งสามเรื่องน้ีถูกประกอบและสรางขึ้นใหมจนกลายเปน 

วาทกรรมความรูที่ไดรับการยอมรับอยางไมตั้งขอสงสัย  

 

คําสําคัญ: วาทกรรม  อายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป  การผลิตซํ้า 

 

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 

  

 สําหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยเม่ือไดทําบุญใหทานแลวมักจะกลาวคําอธิษฐานวา “ขอใหชาติหนาไดเกิดในยุคของ

พระศรีอาริยเมตไตรย” จากคําอธิษฐานน้ีมีความหมายที่เปนการรับรูโดยตรงและมีนัยะแฝงที่อยูเบื้องหลังชุดความคิดในการ

เขาใจพระพุทธศาสนา การยกขออางบางสวนของคําอธิษฐานมีความเก่ียวโยงไปถึงการรับรูเก่ียวกับอายุพระพุทธศาสนา น่ันคือ 

ยุคพระศรีอาริยเมตไตรยซ่ึงวาดวยมโนทัศนที่เก่ียวของกับพระศรีอาริยเมตไตรย หมายถึงดินแดนที่มีความสมบูรณเปนยุคสมัย   

ที่มีความสุขและความเจริญอยางยิ่ง (พระครูสมุหอินทรสงศ  อิสฺสรภาณี (วงศไชยคํา): 2556: 46) และไมเพียงเทาน้ันการอธิบาย

ถึงยุคของพระศรีอาริยเมตไตรยยังถูกรับรูภายใตแนวคิดที่วา “ศาสนาพระเมตไตรยพุทธเจาน้ันมีแตความสดชื่นรื่นรมย ไมตองดิ้น

รนขวนขวายใหเหน่ือยยาก (ปญญาวัฒน: 2552: 30) ภายใตการรับรูดังกลาวนําไปสูเรื่องราวเก่ียวกับอายุของพระพุทธศาสนาซ่ึง

น่ันหมายความวาการเกิดขึ้นของยุคพระศรีอาริยเมตไตรยและการส้ินยุคพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดมพุทธเจามีความ

เก่ียวของสัมพันธกันในดานกฎของเหตุผลและความสัมพันธดานกาลเวลา ยุคพระศรีอาริยเมตไตรยภายใตการรับรู ของ

พุทธศาสนิกชนไทยจะเกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธศาสนามีอายุผานมาถึง 5,000 ป (วิจิตรวาทการ: 2542: 11) 

 การเกริ่นนําดวยเรื่องที่เก่ียวของกับพระศรีอาริยเมตไตรยและอายุพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดมพุทธเจา       

ถือเปนการสรางจุดเริ่มตนในการตั้งคําถามที่จะเกิดขึ้นครั้งน้ี ซ่ึงมีความเก่ียวของกับความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนา 5,000 ป 

ถึงแม   การเกิดขึ้นของพระศรีอาริยเมตไตรยจะไมระบุเวลาที่ชัดเจนในพระไตรปฎกวาจะเกิดขึ้นเม่ือใด อยางไรก็ตาม ไดมีการ

อธิบายเก่ียวกับอายุของพระพุทธศาสนาผานคัมภีรชั้นอรรถกถาและมีการผลิตซํ้า (Repettition) ความรูดังกลาวตอเน่ืองจนถึง

ปจจุบันพรอมกับการสรางวัฒนธรรมสนับสนุน เชน การเทศนมหาชาติโดยมีอานิสงน คือการไดเกิดรวมกับพระศรีอาริย

เมตไตรยเปนเปาหมาย (พระมหาปริญญา วรญาโณ (ทศชวย): 2553: ก) ทั้งน้ี บทความชิ้นน้ีมีความสนใจประเด็นที่เก่ียวของ

กับปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูผานแนวคิดเรื่องอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาประกอบดวย         

2 ประเด็นดังน้ี (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 ซ่ึงเปนการศึกษาเชิงเอกสาร  )Documentary) โดยการ

รวบรวมขอมูลจากเอกสารจากคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา  หนังสือ ตํารา บทความ ขอเขียน เอกสาร และงานวิจัย            

ที่เก่ียวของเพื่อนํามาวิเคราะหและตีความเพื่อหาขอสรุป 
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4. ผลการวิจัย 

  

 จากการศึกษาพรอมกับการวิเคราะหขอมูล พบวา การกําเนิดของพระพุทธเจาและวงศของพระพุทธเจาน้ัน เทาที่

ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกมีเพียงการอธิบายรายชื่อและการอธิบายเก่ียวกับชวงเวลาของพระพุทธเจาแตละพระองค        

เกิดเทาน้ัน จะมีการอธิบายรายละเอียดที่ชัดเจนผานประวัติศาสตรบุคคล เวลา และสถานที่ เฉพาะพระสมณโคดมพุทธเจา

เทาน้ัน และอีกประเด็นที่สําคัญของบทความชิ้นน้ีคือ การวิเคราะหวาทกรรมเรื่องอายุของพระพุทธศาสนา 5,000 ป เปนเพียง  

เรื่องความเชื่อเทาน้ัน ดวยเหตุผลคือ ส่ิงเหลาน้ีเปนเพียงการประกอบสรางและการผลิตซํ้าขึ้นมาเทาน้ัน  

 

5. กําเนิดพระพุทธเจาและวงศของพระพุทธเจา 

 

 การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจาแตละพระองคสามารถอธิบายยอนเวลากลับไปหาอดีตไดอยางมากมายนับไมถวน     

ซ่ึงเรียกในภาษาบาลีวา “อสงไขยกัป” อันมีความหมายวา “กัปอันนับเวลาไมได” (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต): 2540: 

10) ซ่ึงในบทความการวิเคราะหความเชื่ออดีตของพระพุทธเจาในสังคมไทยพุทธศตวรรษที่ 20 - 24 ไดกลาวถึงพระพุทธเจา       

ในพระพุทธศาสนาวา คือผูที่บําเพ็ญบารมีอยางอุกฤษสมบูรณตามขั้นตอนจนบรรลุโพธิญาณ (ชลดา  โกพัฒตา: 2556: 77) 

โดยมีหลักธรรมเฉพาะคือ ธรรมสโมธาน ดังน้ี เม่ือพระมหาโพธิสัตวทั้งหลายผูตั้งปณิธานโดยการรวบรวมธรรม 8 ที่พระผูมี        

พระภาคเจาตรัสไวอยางน้ีอภินิหารยอมสําเร็จไดเพราะธรรมสโมธาน 8 คือ 1.ความเปนมนุษย 2.ความสมบูรณดวยบุรุษเพศ   

3.เหตุจะทําใหสําเร็จได ในชาติน้ัน 4.การไดเห็นพระศาสดา 5.การบรรพชา 6.ความถึงพรอมแหงคุณ (คือสมาบัติ 8 และ

อภิญญา 5) 7.อธิการคือการทําใหยิ่ง 8.ความเปนผูมีฉันทะ (ขุ.เถร.อ. (ไทย): 2557: 558-565) ความปรารถนาที่จะเปน

พระพุทธเจา ซ่ึงความสําเร็จไดโดยอาศัยธรรมสโมธานน้ีอยางเครงครัด (พระพรหมโมลี ( วิลาส ญาณวโร): 2545: 35) และไม

เพียงเทาน้ันพระพุทธเจาแตละพระองคประกอบดวยลักษณะเฉพาะ (Identity) หรือ ความแตกตางกัน 8 ประการ ในอรรถ

กถาพุทธวงศ เวมัตตกถา ความวา พระพุทธเจาทั้ง 25 พระองค ที่ขาพเจาพระพุทธัตตเถระไดแสดงไวในคัมภีรพุทธวงศทั้งส้ินน้ี 

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 

แหงตนไมที่ทรงประทับน่ังในการตรัสรู 8. ปลลังกเวมัตตะ ความแตกตางกันแหงพระบัลลังกประทับน่ัง (ขุ.พุทฺธ.อ. (ไทย): 

2557: 558-565) 

 ดังน้ัน พระพุทธเจาทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ถือวาเปนเรื่องของการส่ังสมบารมีและการตั้งจิตอธิษฐานไว   

โดยถูกกําหนดดวยกฎเกณฑตาง ๆ ในการที่จะตองเกิดเปนพระพุทธเจา จะเห็นไดวาการสืบยอนเรื่องราวของพระพุทธเจา

เ ก่ียวของ กับเรื่องเ วลาน้ันมีปรากฏเ น้ือหาที่แสดง ไวอยางชัด เจนอยู ในคัมภีรพระไตรปฎกพุทธวงศ อันวาด วย                    

วงศของพระพุทธเจา ซ่ึงคัมภีรพุทธวงศอยูในพระสุตตันตปฎกขุททกนิกายเปนคาถาทั้งหมดวาดวยพระพุทธเจาทั้งหลาย       

ในอดีตกลาวถึงพระพุทธเจาองคกอนก็เพื่อแสดงประวัติของพระโคดมพุทธเจาในอดีตชาติ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี: 2524: 40) โดยใหรายละเอียดเก่ียวกับพระพุทธเจาไว 25 พระองคตั้งแตพระกกุสันธะจนถึงพระสมณ   

โคดมพุทธเจา (ขุ.พุทธ (ไทย): 2539: 592-721) การใหรายละเอียดเชนน้ีไมไดหมายความวาพระพุทธเจามีเพียงแค            

25 พระองคเทาน้ัน ในหนังสือเรื่อง 45 พรรษาของพระพุทธเจาไดกลาวถึงพระพุทธเจาวา พระพุทธเจา 28 พระองค ในคัมภีร

แสดงพระนามพระพุทธเจาซ่ึงบังเกิดขึ้นในกัปตาง ๆ หลายจํานวน เชน ในภาณยักขภาณพระ แสดงไว 7 พระองค ในที่อ่ืน 

เชน ในคัมภีรชั้นอรรถกถาแสดงยอนหลังไปอีกมากรวมกันถึง 28 พระองคก็มีหรือที่ระบุจํานวนไวมากยิ่งกวาน้ันอีกมาก ดั่งใน     

บทสวดสัมพุทเธตนเจ็ดตํานานซ่ึงเขาใจวาแตงในลังกาก็มีจะกลาวแตเฉพาะ 28 พระองค (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก (เจริญ  สุวฑฺฒโน): 2558: 17-20) และเพื่อเปนฐานคิดในการทําความเขาใจเรื่องเวลาที่



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1088 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

เก่ียวของกับพระพุทธเจาในบทความเรื่องน้ีผูเขียนจะแบงเวลาออกเปน 3 ชวงขณะ คือ (1) เวลาในอดีต หมายถึง พระพุทธเจา

ที่ไมสามารถนับเปนจํานวนตัวเลขได ซ่ึงคัมภีรทางพระพุทธศาสนาทั้งฝายเถรวาทและฝายมหายานตางก็มีการกลาวถึง

พระพุทธเจาในอดีตกอนหนาพระสมณโคดมพุทธเจาวามีจํานวนมากมายเกินกวาจะประมาณไดอันอุปมาดั่งเม็ดทรายในแมนํ้า

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 หมายถึง พระศรีอาริย

เมตไตรย ซ่ึงเปนพระพุทธเจาพระองคสุดทายในกัปรวมกับพระสมณโคดมพุทธเจา ทั้งน้ี สามารถที่จะอนุมานไดวาเม่ือพระศรี

อาริยเมตไตรยคือพระพุทธเจาในอนาคตที่ยังไมไดเกิดขึ้น ยอมจะตองมีพระพุทธเจามากกวาที่ปรากฏในคัมภีรอีกมากมาย

เหมือนกับอดีต   เพราะทั้งอดีตและอนาคตภายใตชวงเวลาที่ไมสามารถตรวจสอบไดยอมมีความเปนไปไดที่พระพุทธเจาที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตไมสามารถประมาณเปนตัวเลยไดเชนกัน 

 การอธิบายพระพุทธเจาแตละพระองคยอมมีความสัมพันธกับเวลา หรือ กัป ซ่ึง พจนานุกรมประมวลศัพทไดให

ความหมายวา กัป, กัลปกาลกําหนด, ระยะเวลายาวนานเหลือเกิน ที่กําหนดวาโลกคือสกลจักรวาฬประลัยครั้งหน่ึง (ศาสนา

ฮินดูวาเปนวันหน่ึงคืนหน่ึงของพระพรหม) ทานใหเขาใจดวยอุปมาวาเปรียบเหมือนมีภูเขาศิลาลวนกวาง ยาว สูงดานละ        

1 โยชนทุก 100 ปมีคนนําผาเน้ือละเอียดอยางดีมาลูบครั้งหน่ึงจนกวาภูเขาน้ันจะสึกหรอส้ินไป กัปหน่ึงยาวนานกวาน้ัน; 

กําหนดอายุของโลก;กําหนดอายุ เรียกเต็มวา อายุกัป เชนวา อายุกัปของคนยุคน้ี ประมาณ 100 ป (พระพรหมคุณาภรณ     

(ป.อ. ปยุตฺโต): 2558: 10) ทั้งน้ี การอธิบายเก่ียวเรื่องเวลาของพระพุทธเจาแตละพระองคปรากฏอยูในพระไตรปฎกเลม 33    

ซ่ึงไดอธิบายเก่ียวกับเวลาของพระพุทธเจา จะเห็นไดวาพระพุทธเจาในอดีตที่สามารถระบุชื่อและชวงเวลาที ่ทรงอุบัติขึ้น     

และไดเทาที่ปรากฎมีอยูเพียง 23 พระองค และในสวนของภัทรกัปอันเปนกัปปจจุบัน ซ่ึงมีความหมายวาเปนกัปที่มีความเจริญ

คือเปนชวงเวลาที่มีพระพุทธเจามาตรัสรูในภัทรกัปน้ี 5 พระองคคือพระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระสัมมาสัม

พุทธเจาของเราทั้งหลายทรงอุบัติขึ้นพระเมตไตรยะจักทรงอุบัติขึ้นภายหลัง (ขุ.พุทฺธ. (ไทย): 2539: 722-723) อยางไรก็ตาม 

การเกิดขึ้นของพระพุทธเจาแตละพระองคจะไมมีการเกิดขึ้นซอนกันอยางเด็ดขาด (องฺ.เอกฺก.อ. (ไทย): 2539: 213) จากที่ได

ใหรายละเอียดเก่ียวกับพระพุทธเจาที่มีอยูมากมายในอดีต และชวงเวลาของพระพุทธเจาแตละพระองค  ผานการอธิบาย       

ในพระไตรปฎกจํานวน ๒๘ พระองคที่มีความชัดเจนมากที่ชุด พรอมกันน้ันพระพุทธเจาองคปจจุบันคือพระสมณโคดมเทาน้ัน

ที่มีปรากฏหลักฐานใหสืบคนไดมากที่สุด อยางไรก็ตาม เก่ียวกับวงศของพระพุทธเจาถือวาอยูในวงศเดียวกันดวยการใหเหตุผล

คือการบําเพ็ญบารมีและการมีหลักธรรมที่เฉพาะสําหรับการเปนพระพุทธเจา 

  

6. วิเคราะหวาทกรรมเร่ืองอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป 

 

 พระพุทธเจาไดกลาวถึงสาเหตุความเส่ือมของพระพุทธศาสนาใน สัทธัมมัปปฎิรูปกสูตร ที่พระพุทธเจาไดตรัสตอบ

ปญหาของพระมหากัสสปะถึงการเลือนหายไปแหงพระสัทธรรมวาสาเหตุที่ทําใหพระสัทธรรมเส่ือมสูญที่แทเกิดจากการที่ 

“ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไมเคารพยําเกรงพระศาสดา พระธรรม พระสงฆ ไมเคารพยําเกรงในสิกขาในสมาธิ” (สํ.นิ. 

(ไทย): 2539: 262-264) และเชนเดียวกันในจิรัฎฐิติสูตร “คําถามของพระสุภัททะที่ไดถามกับพระอานนทถึงสาเหตุอันเปน

เรื่องที่ทําใหพระสัทธรรมเส่ือม ซ่ึงพระอานนทไดตอบไปวา บุคคลในพระศาสนาน้ีไมเจริญมหาสติปฎฐาน 4  ไมทําใหมากแลว

พระสัทธรรมจึงอยูไดไมนาน” (สํ.ม. (ไทย): 2539: 246-247: 249-250) คําตอบอันเก่ียวกับประเด็นเรื่อง สติปฎฐาน 4 ที่เปน

หลักปฏิบัติก็ถูกถามอีกเชนกันใน อัญญตรพราหมณสูตร โดยพระพุทธเจาไดตรัสตอบปญหากับพราหมณวา“เม่ือพระองคเสด็จ

ดับขันธปรินิพพานไปแลว พระสัทธรรมจะตั้งอยูไดนานหรือไมน้ันขึ้นอยูกับการปฏิบัติวาจะมากหรือนอยเทาน้ัน” (สํ.ม. (ไทย): 

2539: 250) จากการอธิบายแนวคิดพื้นฐานที่เก่ียวของกับอายุของพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฎในคัมภีรพระไตรปฎกน้ัน      

จะพบวาไมมีเน้ือหาสวนใดในคัมภีรพระไตรปฎกที่ไดอธิบายถึงอายุของพระพุทธศาสนาที่เปนกรอบเวลาอยางชัดเจน จากตน
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เคาที่ปรากฏในเรื่องที่เก่ียวของกับความเส่ือมไปของพระสัทธรรมที่พระสมณโคดมพุทธเจาไดตรัสไว และอรรถกาจารยไดนํามา

สูการขยายกรอบความคิดเก่ียวกับความเส่ือมไปของพระสัทธรรม ซ่ึงพระอรรถกถาจารย อธิบายความวา คําวา “พระสัทธรรม 

หมายถึง พระศาสนา ความเส่ือมสูญ อันตรธาน รวมความไดวา พินาศ หรือหายไปไมไปรากฎอยูตลอดกาลนาน” (องฺ.เอกก.อ. 

(ไทย): 2539: 21) และในการอธิบายเก่ียวกับอันตรธานไดอธิบายดังน้ี 1. อธิคมอันตรธาน คือ ความหายไป ไมปรากฏแหงการ

บรรลุธรรม 2. ปฏิบัติอันตรธาน คือ อันตรธานแหงการปฏิบัติ 3. ปริยัติอันตรธาน คือ อันตรธานแหงปริยัติ การศึกษา 4. ลิงค

อันตรธาน คือ อันตรธานแหงเพศอันอุดม คือ สมณเพศ 5. ธาตุอันตรธาน คือ อันตรธานแหงพระธาตุของพระพุทธองค    

(มหามกุฏราชวิทยาลัย: 2534: 90) 

 การอธิบายความหมายเรื่องอายุของพระพุทธศาสนา 5,000 ปของพระอรรถกถาจารย ซ่ึงมีจุดเริ่มตนในการอธิบายเรื่องน้ีจาก

การที่พระนางมหาปชาบดีโคตมีเขามาของบวชเปนภิกษุณีในพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดมพุทธเจา โดยที่พระพุทธเจาไดวาง

เงื่อนไขวาจะตองมีการยอมรับและปฏิบัติตามครุธรรม 8 ขอ ความสมบูรณของการเปนภิกษุณีจึงจะถือวาบริบูรณ ซ่ึงพระพุทธเจาได

ตรัสประเด็นสําคัญของเรื่องน้ีกับพระอานนทวา พระสัทธรรมจะดํารงอยูไดถึง 1,000 ป ถาผูหญิงไมออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัย

ที่พระองคตรัสไว แตถาผูหญิงออกบวช  เปนบรรพชิตและไมปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พระองคไดตรัสไว พระสัทธรรมจะตั้งอยูไดเพียง 

500 ป เทาน้ัน (วิ.ม. (ไทย): 2539: 319) แมเม่ือพระผูมีพระภาคเจายังมิไดทรงบัญญัติครุธรรมเหลาน้ันไว เพราะเหตุที่มาตุคามบวช 

พระสัทธรรมพึงดํารงอยูได 500 ปเทาน้ัน แตเพราะทรงรับบัญญัติครุธรรมไวเสียกอนพระสัทธรรมจะดํารงอยูไดอีก 500 ปอยางน้ัน

เหมือนกัน รวมความวา พระสัทธรรมจะดํารงอยูได 1,000 ปแนนอนดวยประการฉะน้ี แตคําวา 1,000 ป น้ี ถูกถายทอดและตีความ

โดยพระอรรถกถาจารย ซ่ึงทานกลาวไวดวยอํานาจแหงพระขีณาสพผูแตกฉานในปฏิสัมภิทาน่ันเอง แตจะดํารงอยูเกินกวา 1,000 ปน้ัน

ไปบาง จะดํารงอยูส้ิน 1,000 ป ดวยอํานาจแหงพระขีณาสพสุกขวิปสสกะ จะดํารงอยูส้ิน 1,000 ป ดวยอํานาจแหงพระอนาคามีจะ

ดํารงอยู ส้ิน 1,000 ป ดวยอํานาจแหงพระสกทาคามี จะดํารงอยูส้ิน 1,000 ป ดวยอํานาจแหงพระโสดาบัน รวมความวา ปฏิเวธ

สัทธรรมจะดํารงอยูตลอด 5,000 ป ดวยประการฉะน้ี (วิ.ภิกฺขุนี.อ. (ไทย): 2539: 499-500) ทั้งน้ี เม่ือนําเรื่องความเส่ือมไปแหงพระ

สัทธรรมของพระพุทธศาสนาพระสมณโคดมพุทธเจามารวมกับแนวคิดเรื่องการขอบวชเปนภิกษุณีของพระนางมหาปชาบดีโคตมี และ

พรอมกับการอธิบายการเกิดขึ้นของยุคพระศรีอาริยเมตไตรย ทั้ง 3 ประการน้ีถูกนํามาประกอบสรางใหเปนเรื่องราวใหมขึ้นมา อยางไร

ก็ตามการนําเสนอเรื่องราวเหลาน้ีจะไมไดรับการยอมรับถาไมมีการนําเอาเน้ือหาเหลาน้ีมาอธิบายตอ หรือ เรียกผานภาษาทางปรัชญา

วาการผลิตซํ้า (Repettition) ผานกาลเวลาและยุคสมัยอยางตอเน่ือง  
 การอธิบายเรื่องอายุของพระพุทธศาสนา 5,000 ป กับการผลิตซํ้าวาทกรรม (Repetition) ถูกสงตอผาน            

งานวรรณกรรมตาง ๆ คือ มิลินทปญหา อันกลาวถึงความเส่ือมไปของพระสัทธรรมและการเกิดขึ้นของยุคพระศรีอาริย

เมตไตรย ดวยการตรัสถามปญหาวา “ขาแตพระนาคเสน ดวยสมเด็จพระผูมีพระภาคไดตรัสคําน้ีไววา ดูกอนอานนทบัดน้ี   

พระสัทธรรมจักตั้งอยูเพียง 5,000 ปเทาน้ัน (มหามกุฏราชวิทยาลัย: 2536: 268) และคัมภีรอนาคตวงศถืออีกหน่ึงที่คัมภีรถูก

นํามาอธิบายถายทอดแนวคิดเรื่องเ ก่ียวกับพระพุทธเจาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พรอมกับการอธิบายเรื่องอายุขอ ง

พระพุทธศาสนาเขามาประกอบเพื่อใหเกิดความชัดเจนของพระพุทธเจาในอนาคต (ประภาส  สุระเสน: 2552: หนาคํานํา)     

ซ่ึงในหนังสือปญญาสชาดกก็ไดอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับอายุของพระพุทธศาสนา 5,000 ป สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ได

ทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายเม่ือตถาคตปรินิพพานในปมะเส็ง ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 ศาสนาจักดํารงอยู

ถวน 5,000 พรรษา เม่ือศาสนาลวง 500 ป ภิกษุณีก็หมด เม่ือศาสนาลวงไปได 1,000 ป อรหันตจะหมดเม่ือศาสนาลวงไปได 

2,000 ป จะมีราชาผูปราศจากธรรมทําลายลางพระศาสนาของพระตถาคตเม่ือศาสนาลวงไป 2,250 ป เอกศกน้ัน ประชาชน

จักไดเห็นผูมีบุญญาธิการ แลวผูมีบุญญาธิการก็หมด เม่ือศาสนาลวงไปได 3,000 ป การประชุมแหงอุโบสถของอนาคาริก

บุคคล (บุคคลที่มิไดอยูครองเรือน) จักส้ินไป เม่ือศาสนาลวงไปได 4,000 ป วินัยปฎกก็อันตรธานเส่ือมส้ินไป เม่ือศาสนาลวงไป

ได 2,000 ป บุคคลที่เปนโสดาบันก็หมดส้ินไป จะมีแตโคตรภูสงฆเอาผาเหลืองหอยหูเที่ยวไปดวยสําคัญวาตนเปนบรรพชิต 

(สืบพงษ ธรรมชาติ:2554: 639-640) แมแตนักเขียนของตางประเทศคือ ฟอสดาร, จามเช็ด เค ที่ไดเขียนเก่ียวกับเรื่องน้ี    

ความวาพระองคก็ยังไดบอกเราไวดวยวาธรรมะของพระองคจะส้ินสุดลงในลักษณะใดและเวลาใด พระสิทธัตถะ: เม่ือน้ัน      
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เม่ือการจากไปของพระพุทธเจาผูสมบูรณที่สุดครบ 5,000 ป เม่ือแกนแทของความเปนพระองคไมไดรับการเคารพและเกียรติ 

(ฟอสดาร, จามเช็ด เค: 2547: 281) และบางครั้งก็ถูกนําเสนอผานคําปรารภในหนังสือวิสุทธมรรค ที่พระพุทธโฆสเถระไดตั ้ง

ความปรารถนาจากการทําถายทอดหนังสือเลมน้ี โดยขอเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย: 2555: 15) ทั้งน้ี การผลิตซํ้าเรื่องอายุพระพุทธศาสนาน้ีถูกนําเสนอผานแบบเรียนของพระภิกษุและสามเณรซ่ึงถือวา

มีอิทธิพลอยางมากตอการสอนศานุศิษยของตนเอง โดยในปฐมสมโพธิกถากลาวไวในเมตไตยพยากรณปริวรรต ปริเฉท 20    

อันเปนเรื่องราวที่เก่ียวกับพระศรีอาริยเมตไตรยที่จะมาอุบัติขึ้น และพรอมกันน้ันไดมีการกลาวถึงการเส่ือมไปของพระสัทธรรม

ซ่ึงปรากฎในอันตรธานปริวรรต ปริเฉท 20 คือการอันตรธาน 5 ประการ (มหามกุฏราชวิทยาลัย: 2534: 90) และเชนเดียวกัน

กับในหนังสือชินกาลมาลีปกรณไดกลาวขอความอันเปนสวนหน่ึงในการพยากรณศาสนาวงศวา “ศาสนาของพระพุทธเจา

บริบูรณ 5,000 ปแลวจักหายไป” (พระรัตนปญญาเถระ: 2540: 184) ดังน้ัน การอธิบายเก่ียวกับอายุของพระพุทธศาสนาจึง

ประกอบ 3 เรื่อง ดังน้ี (1) การเขามาขอบวชเปนภิกษุณีของพระนางมหาปชาบดีโคตรมี (2) สาเหตุแหงความเส่ือมของ

พระพุทธศาสนา (3) การเกิดขึ้นของพระศรีอาริยเมตไตรย ทั้ง 3 เรื่องน้ีถูกนํามาประกอบสรางจนกลายเปนเรื่องอายุของ

พระพุทธศาสนา 5,000 ป ทั้งน้ี ยังมีการผลิตสรางทางวัฒนธรรมและประเพณีเพื่อใหสอดรับกับแนวคิดดังกลาว น่ันคือ 

ประเพณีการเทศนมหาชาติที่ผูกโยงกับแนวคิดเรื่องสังคมอุคติในยุคพระศรีอาริยเมตรไตรย จะเห็นไดวาวาทกรรมเรื่องอายุ

พระพุทธศาสนา 5,000 ป เม่ือวิเคราะหผานกรอบคิดความที่ปรากฏในกาลามสูตรน้ันส่ิงเหลาน้ีถือวาเปนเพียงความเชื่อเทาน้ัน 

หรือเปนเพียงอํานาจของวาทกรรมที่ไดสรางความรูขึ้นมาตามแนวคิดของ มิเชล ฟูโกต 
 

7. สรุป  

 

 การอธิบายเก่ียวกับอายุของพระพุทธศาสนาปรากฏในพระไตรปฎกคัมภีรพุทธวงศ ซ่ึงมีเพียงพระพุทธเจาในอดีต

เทาน้ัน และเปนเพียงการนําเสนอขอมูลตัวเลขที่เปนชวงเวลาการเกิดขึ้นและการส้ินสุดของพระพุทธเจาแตละพระองคโดยไมมี

ขอมูลรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งน้ี จะมีเฉพาะกรณีของพระสมณโคดมพุทธเจาเทาน้ันที่สามารถศึกษาขอมูลดานประวัติศาสตร

เวลา บุคคลและสถานที่ โดยการอธิบายเก่ียวกับอายุพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดมพุทธเจามีการอธิบายในคัมภีรชั้นอรรถกถา 

และคัมภีรชั้นอรรถกถาเปนพื้นฐานนํามาสูการผลิตซํ้าผานหนังสือ เชน คัมภีรอนาคตวงศ มิลินทปญหา ตํานานมูลศาสนา 

ปญญาสชาดก เปนตน และการนําเสนอผานแบบเรียนของพระภิกษุและสามเณร คือ ปฐมสมโพธิกถา ซ่ึงถือวามีอิทธิพลในการ

ผลิตซํ้าในเรื่องอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป เพราะผูนําขอมูลเหลาน้ีไปนําเสนอตอคือ “พระภิกษุ” ซ่ึงถือวาสรางความ

นาเชื่อถือไดเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม การอธิบายอายุพระพุทธศาสนาที่ถูกกําหนดไว 5,000 ป ในทัศนะของผูเขียนถือวา

ขัดแยงกับกฏอิทัปปจจยตา คือ กฎแหงความเปนเหตุและผลเปนอยางมากเพราะการกําหนดอายุของพระพุทธศาสนาไวอยาง

ชัดเจนถือวาเปน “เปาหมาย” ขัดแยงกับกฎอิทัปปจจยตาอันถือวาเปน “เครื่องมือ” ซ่ึงการมองแบบอิทัปปจจยตาน้ันเปน

ลักษณะของการมองแบบกระบวนการที่ไมไดถูกกําหนดไวดวยเปาหมายหรือเวลาที่แนนอนและชัดเจน ดังน้ัน เปาหมายที่ถูก

กําหนดไวอยางแนนอนและชัดเจนจึงถือวาขัดแยงกับกระบวนการคือ กฎอิทัปปจจยตา กลาวไดวาการอธิบายเรื่อง           

อายุพระพุทธศาสนา 5,000 ป เปนเพียง “ความเชื่อ” ที่ถูกประกอบสรางสรางขึ้นและผลิตซํ้าจนกลายเปนวาทกรรมความรู 

(Discourse of Knowledge) ที่ครอบงําพุทธศาสนิกชนจนกลายเปนความจริงที่ไมสามารถปฏิเสธได 
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บทคัดยอ 

 

จากการศึกษาวิเคราะหเกณฑตัดสินความดใีนพุทธปรชัญาเถรวาท พบวา “ความด”ี ตรงกับคําวา “บุญ” หรือ “กุศล” 

หมายถึง ความด ีที่เรียกวา Objective good ซ่ึงเปนเกณฑการตัดสินจากพฤติกรรม ถือเอาเจตนาเปนสําคัญมาตัดสินการกระทํา 

ดังที่ พุทธปรัชญาเถรวาท ถือวา “ความด”ี เปนความประพฤติที่เปนเกณฑตัดสินในบรรทัดฐานของความประพฤติทั้งหลาย 

ซ่ึงเปนจริยศาสตรในการดําเนินชีวิต เพื่อใหมีชีวิตที่ดีและชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยความสามารถอยูรวมกันเปนสังคมไดเปน

อยางดี มีความสุข ในการดําเนินชีวิตที่ดีของชาวพุทธ 3 ประการดวยกัน ก็คือ 1) เกณฑตัดสินความดีขั้นพื้นฐาน ไดแก ศีล 5 

ซ่ึงเปนขอปฏิบัติฝายศีลธรรมเปนเบื้องตน 2) เกณฑตัดสินความดีขั้นกลาง เพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมใหสูงขึ้น ไดแก กุศล

กรรมบถและเวนอกุศลกรรมบถควบคูกันไปดวยน้ันเอง และ 3) เกณฑตัดสินความดีขั้นสูงสุด ซ่ึงเปนจริยธรรมระดับสูงสุดที่

บุคคลประพฤติปฏิบัติตามแลวจะหางไกลจากขาศึกภายในได  ไดแก อริยอัฏฐังคิกมรรคหรือมรรคมีองค 8 น้ันเอง โดยการ

พิจารณา คือ 1) พิจารณาวาพฤติกรรมน้ัน ๆ มีคุณและโทษตอชีวิตอยางไร หรือมีผลตอบุคลิกภาพอยางไร 2) พิจารณาวา

พฤติกรรมน้ัน ๆ มีคุณหรือโทษตอสังคมอยางไร 3) พิจารณาวาเปนคุณหรือโทษตอสังคมอยางไร 4) พิจารณาดวยมโนธรรม 

หรือ โดยสํานึกอันมีตามธรรมชาติของความเปนมนุษย และ 5) พิจารณาจากมาตรฐานทางสังคม ตามกาลสมัยที่จะมิใหถือกัน

โดยงมงายหรือผิดพลาดคลาดเคล่ือน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม 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  
 

มนุษยเปนสัตวสังคมที่ตองอยูรวมกันเปนกลุม เปนสังคม และไมอาจจะอยูโดดเดี่ยวได เพราะวา มนุษยตองมีการ

พบปะพูดคุยกัน ทํากิจกรรมรวมกัน ตองติดตอประสานงานกัน และตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน  )สมพร สุทัศนีย  , 2548 :1(  

เม่ือมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคมเดียวกันเปนจํานวนมาก จากการที่มนุษยไมรูจักควบคุมตนเองได มนุษยเห็นแกตัวและมุงแต

ประโยชนของตนโดยไมใสใจความเดือดรอนของผูอ่ืน ซ่ึงเปนปญหาสําคัญของมนุษยชาติที่มีรากฐานมาจากจริยธรรมภายใน

ของมนุษย (สมภาร  พรมทา  ,2548  :   478–480)  เพราะเหตุน้ี มนุษยจึงแสวงหาเกณฑตัดสินความดีสูงสุดของชีวิตวา

อยางไหนถูกหรือผิด ควรหรือไมควร ในการแกปญหาเหลาน้ี (พระธรรมโกศาจารย  )ประยูร ธมฺมจิตฺโต ( , 2550  :18)  ไดแก           

(1) ปญหาเรื่องความมีอยูของคุณคาความดี ดังที่นักปรัชญาพยายามตอบคําถามวาความดี คืออะไร เชน อาริสโตเติลตอบวา 

ความดี คือ ความสุข สวนเอปคิวรุสตอบวา ความดีไดแก ความสุขสําราญ (2) ปญหาเรื่องเกณฑตัดสินความดี น่ันคือ นัก

ปรัชญาเสนอเกณฑตัดสินความดี สวนโปรแทกอรัสเสนอวา ความพอใจเรื่องใด เรื่องน้ันก็ดีสําหรับเขา และ (3) ปญหาเรื่อง

อุดมคติของชีวิต น่ันคือ การดําเนินชีวิตแบบใดจึงดีที่สุด เชน อาริสโตเติลกลาววา การใชชีวิตคิดคนปรัชญาคือแบบชีวิตที่ดี

ที่สุด สวนพวกสโตอิกตอบวาการมีชีวิตอยูตามธรรมชาติเปนแบบชีวิตในอุดมคติ  

เพราะเหตุน้ี พุทธปรัชญาเถรวาทจึงทําหนาที่ตอบสนองความตองการดานจิตใจของมนุษยที่ มุงสอนไมใหมนุษย

เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนหัวใจของพุทธจริยศาสตรในทางพระพุทธศาสนา ดังที่ปรากฏในพุทธสุภาษิตที่วา “การไมทํา

บาปทั้งปวง การบําเพ็ญกุศลใหถึงพรอม การชําระจิตของตนใหผองแผว” (ขุ. ธ. (ไทย). 25/24/33) ที่เรารูจักกันดีวา “ทําดีได

ดี ทําชั่วไดชั่ว” ที่เปนการตัดสินคุณคาทางจริยธรรมที่นาสนใจวาอะไรคือเกณฑตัดสินความดีของพุทธปรัชญาเถรวาท 

เพราะวา มนุษยเปนสัตวที่มีปญญาหรือมีเหตุผล ซ่ึงสามารถรูวา ผิด ชอบ ชั่ว ดี จากการฝกฝนบมเพราะจากการที่ไดดํารงชีวิต

อยูในสังคม ใหมีความเจริญงอกงามทางคุณธรรมที่จากเกิดจากปญญา ที่เปนหน่ึงเดียวกันเกณฑตัดสินความดี คือ ปญญาหรือ

ความรู โดยการพัฒนาปญญาจนรูอยางถองแทวาอะไรดี อะไรชั่ว ในการมีชีวิตที่แสวงหาความจริง ความดี และความงาม   

(ดร. ไพฑูรย พัฒนใหญยิ่ง และคณะ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551: 32) พระพุทธศาสนา ถือวา เปนความดีสูงสุดที่

เปนอุดมคติทางพุทธจริยศาสตรที่เปนเปาหมายของชีวิต (ผศ. สุเชาวน พลอยชุม, 2537 : 12) ของมนุษยในจักรวาลที่เปนโลก

แหงประสาทสัมผัสเปนของไมจิรังยั่งยืน เปล่ียนแปลงได น้ีแหละคือความดี มนุษยสามารถรูจักโลกแทจริง ไดดวยเหตุผล 

เพราะฉะน้ัน เหตุผลจึงเปนความดีอันสูงสุดของมนุษย (รศ. ชัยวัฒน  อัตพัฒน, 2550 : 93) ดังน้ัน เพลโตไดพูดถึงเกณฑตัดสิน

ความดีของบุคคลจะตองมีลักษณะทั้ง ๓ อยาง โดยอธิบายศิลปะแหงความดีน้ันวา ถาหากบุคคลมีศิลปะแหงเหตุผลเปนผูมี

ความดีคือมีปญญา ถาหากบุคคลไดมีกําลังใจในการตัดสินใจ บุคคลน้ันเปนผูมีความดี ถาบุคคลใดสามารถควบคุมความ

ตองการของตนได บุคคลน้ันจะตั้งม่ันอยูในเกณฑตัดสินความดีเปนตน (บุญทัน ดอกไธสง, 2523 : 83 – 84) 
 

2. นิยามและความหมายของคําวา “ความดี” ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

คําวา “ความด”ี ตามความหมายของพระพุทธศาสนาตรงกับคําวา “บุญ” หรือ “กุศล” หมายถึง ความดีหรือบุญกุศล 

ที่เรียกวา “คุณสมบัติทางจิตใจของมนุษย” ที่ทําใหคนมีใจสูง โดยมองถึงนิสัยใจคอ และความประพฤติ เพื่อยกจิตใจของตนให

สูงขึ้น (บุญมี แทนแกว, 2540 : 90) ที่เรียกวา Objective good น่ันเอง (วศิน อินทสระ, 2549 : 18) ในระดับของศีลธรรม

จริยธรรมในทางพุทธจริยศาสตร 3 ระดับ คือ (1) ระดับศีล 5, (2) ระดับกุศลกรรมบถ 10, (3) ระดับมรรค 8 ซ่ึงเปนเกณฑการ

ตัดสินความดีโดยการพิจารณา ดังน้ี คือ (1) พิจารณาวาพฤติกรรมน้ัน ๆ มีคุณและโทษตอชีวิตอยางไร หรือมีผลตอบุคลิกภาพ

อยางไร (2) พิจารณาวาพฤติกรรมน้ัน ๆ มีคุณหรือโทษตอสังคมอยางไร (3) พิจารณาวาเปนคุณหรือโทษตอสังคมอยางไร     

(4) พิจารณาดวยมโนธรรม หรือ โดยสํานึกอันมีตามธรรมชาติของความเปนมนุษย และ (5) พิจารณาจากมาตรฐานทางสังคม 

ตามกาลสมัยที่จะมิใหถือกันโดยงมงายหรือผิดพลาดคลาดเคล่ือน ตลอดจนการใครครวญแลวยอมรับหรือไมยอมรับของวิญู

ชนเหลาน้ันในแตละกรณี (พระธรรมปฎก.  (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546 : 180)  
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เพราะเหตุน้ี ความดีในพุทธปรัชญาเถรวาทน้ัน มีความหลากหลายตามแตกรณีที่มีสถานการณเก่ียวของกับเราหลาย

ประการ ซ่ึงแสดงใหเห็นพฤติกรรมทางจริยธรรมทางพุทธปรัชญาเถรวาท โดยการพิจารณาถือเอาหลักเจตนาเปนสําคัญ เพราะ

เจตนาเปนมโนธรรมซ่ึงยอมเกิดขึ้นกอนผล คือ วจีกรรม หรือกายกรรม ที่เปนส่ิงสําคัญ ดังน้ัน เกณฑตัดสินความดีน้ันเปน

ปญหาที่เก่ียวขอกับคําวา “กรรม” เพราะตองมีการกระทําทางกาย ทางวาจา และทางใจ มาตัดสินวา ดี-ชั่ว-ถูก-ผิด วาเปน

อยางไร เพราะเหตุน้ี ปญหาเรื่องกรรมจึงเปนส่ิงสําคัญที่ไดกลาวไวดวย เพราะเปนเครื่องแสดงถึงเจตนาของการกระทําทุก

อยางที่นํามาตัดสิน ด-ีชั่ว-ถูก-ผิด จะตองประกอบดวยเจตนา การกระทําที่มิไดเกิดจากเจตนาหรือความจงใจ เรานํามาตัดสิน

ตามหลักจริยศาสตรน้ัน การกระทําที่จะนํามาตัดสิน ดี-ชั่ว-ถูก-ผิด ไดตองเปนการกระทําที่เกิดจากความจงใจ มิใชเปนการ

กระทําที่เกิดจากการถูกบังคบ เม่ือเราพิจารณาตามหลักพุทธธรรมในแงจริยศาสตร  

จะเห็นวา “ความดีหรือบุญกุศล” น้ันก็คือ คุณธรรมที่เปนเครื่องชําระจิตใจของมนุษยใหสะอาด บริสุทธ์ิและผองใส 

(ชํานะ  พาซ่ือ, 2547 : 16) ที่มนุษยไดรับทาง “ความดีเชิงจิตวิสัย” จากการกระทําตาง ๆ ไดแก (1) เจตนา (Will) คือ การ

กระทําโดยเจตนา และเจตนาในที่น้ีเกิดจากความตองการความอยากและความปรารถนา (2) แรงจูงใจ (Motive) ไดแก 

ส่ิงจูงใจ ใหบุคคลกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึง มิลล กลาววา แรงจูงใจคือความรูสึกที่ทําใหบุคคลจงใจทํา แมคแคนซี กลาววา แรงจูงใจ

ในการกระทําหนาที่ที่แทจริงก็คือความรูเห็นในจุดมุงหมายหรือความคิด  เก่ียวกับจุดหมายที่ชัดเจน กรีน กลาววา แรงจูงใจ 

คือ จุดมุงหมายซ่ึงชักจูงไปสูการกระทําที่แทจริง (3) นิสัย (Habit) ไดแก ผลของการกระทําซํ้า ๆ ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ดวย

ความสมัครใจหรือตั้งใจ เม่ือการกระทําใดกลายเปนนิสัยแลว ก็เปนการกระทําโดยไมตองพยายามหรือตั้งใจ (4 ) อุปนิสัย 

(Character)  ไดแก ความโนมเอียงถาวรของจิตใจ เปนผลสืบเน่ืองมาจากนิสัย และแรงจูงใจอันมีมาอยูกอน และ             

(5) สถานการณ (Circumstances) ไดแก เหตุการณหรือส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีอิทธิพลตอการกระทําของมนุษย ซ่ึงอาจเปนบุคคล 

สังคม และเหตุการณทางธรรมชาติ เปนตน (ผศ. ชํานะ พาซ่ือ, 2547 : 18) 
 

2. ความดี 3 ระดับ 
 

2.1 ระดับศีล  5 

กลาวคือ ศีล 5 เปนหลักความดีเบื้องตนที่สอนใหมนุษยทุกคนควรจะปฏิบัติตาม 5 ประการ ไดแก (1) เวนจาก

ปาณาติบาต คือ ไมทําลายชีวิต (2) เวนจากอทินนาทาน คือ ไมเอาของที่ เขามิไดให หรือไมลักขโมย (3)  เวนจาก

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 ขอน้ี เปนขอกําหนดเก่ียวกับความประพฤติของคน เพื่อที่จะไดอยูดวยกันเปนปกติสุขและเปน

ระเบียบเรียบรอย เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม คือ ตองอยูรวมกันเปนหมูจะอยูตามกําลังไมได โดยเหตุที ่แตละคนมีอัธยาศัย

ตางกันมีกําลังไมเทากัน ผูที่มีอัธยาศัยหยาบและมีกําลังมากขมเหงผูอ่ืน คนสุภาพและมีกําลังนอยก็อยูไมเปนสุข แมทาง

บานเมืองจะมีกฎหมายบังคับใชหามปรามไมใหคนประพฤติในทางที่ผิด และวางโทษแกผูลวงละเมิดไวดวย ตรงขามกับ

กฎหมาย ผูใดฝาฝนกฎหมายอยูเสมอคิดวากฎหมายทําอะไรเขาไมได เพราะเขามีปญญาพอที่จะหาทางเล่ียงกฎหมายได เม่ือ

เปนเชนน้ี กฎหมายก็ไรความหมาย ศาสนาทั้งหลายมักจะบัญญัติศีลของตนขึ้นมา เพื่อทําใหคนมีความประพฤติดีประพฤติ

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 ซ่ึงอกุศลท้ัง 3 น้ี

เริ่มตนจากการที่มีอวิชชาหรือมีโมหะกอนแลว โลภะ และโทสะ ก็ตาม ดังพระพุทธพจนกลาวไววา…“ปาณาติบาตมีมูล 2 ดวย



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1096 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

สามารถแหงโทสะ และโมหะ อทินนาทานและมุสาวาทมีมูล 2 ดวยอํานาจแหงโทสะและโมหะ  หรือดวยอํานาจแหง โลภะ 

และโมหะ มิจฉาจารและสุราบานมีมูล 2 ดวย สามารถแหงโลภะและโมหะ” (ขุ. อิติ. (ไทย) 1/252/454) การลวงละเมิดศีล 5 

แลว ลวนเกิดจากเจตนาอกุศลมูลเปนพื้นฐาน ตามเกณฑการตัดสินความดีของพุทธปรัชญาเถรวาท การกระทําใดที่เกิดจาก

เจตนาอกุศลมูล ถือวา การกระทําน้ันเปนการกระทําที่ไมดี สวนการกระทําที่เกิดจากเจตนากุศลมูลถือวาเปนการกระทําที่ดี 

เจตนากุศลมูลและอกุศลมูลเปนเกณฑหลักในการแบงแยกการกระทําดี  และการกระทําที่ไมดี ถาเปนการกระทําที ่เกิดจาก

เจตนาดีและผลของการกระทําดีก็ถือวาการกระทําน้ันมีคาทางจริยธรรมสมบูรณ  ดังที่พระอริยะทานสอนวา ผูรักษาศีล 5 ได

ชื่อวาเปนผูใหทานแบบหน่ึง เปนทานพิเศษ เรียกวา “อภัยทาน” ซ่ึงนับเปนมหาทานลํ้าเลิศกวาทานทั้งปวง มีผลอานิสงส 

มากกวาการใหทานดวยวัตถุส่ิงของทั่วไป เชน การใหที่ดินก็ดี ใหเงินใหทองก็ดี (ธนิต อยูโพธ์ิ, 2529 : 66) ผูมีศีล ก็เหมือนกับผู

ที่ไมประพฤติผิดกฎหมายของบานเมือง คือ จะมีความเย็นใจ หนาตาจะยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ เพราะไมตองเกรงกลัววาใคร

จะจับผิดหรือตําหนิติเตียน ใครรูจัก ก็อยากคบคาสมาคมดวย แมแตผูที่ไมมีศีล ก็ยังไมอยากใหใครมาประพฤติชั่วตอตน เชน 

ไมอยากใหใครมาทํารายตน ไมอยากใหใครมาลักขโมยของของตน ไมอยากใหใครมาประพฤติผิดในสามีภรรยาตน ไมอยากให

ใครมาโกหกตน เม่ือเปนเชนน้ี ทุกคนจึงควรจะตองอยูในศีล คนเราจะมีคติชีวิตที่ดีก็เพราะศีล จะมีโภคสมบัติก็เพราะศีล จะถึง

คราวดับทุกขดับรอนใจได ก็เพราะศีลน้ีแหละ (จํานงค ทองประเสริฐ, 2540 : 13–15) 
 

2.2 ระดับกุศลกรรมบถ  10  

ในระดับน้ีเปนการพัฒนาจริยธรรมใหสูงขึ้นไป ก็คือ กุศลกรรมบถ 10 หมายถึง ทางแหงกุศลกรรม ทางแหงกรรมดี  

กรรมดีอันเปนทางนําไปสูความสุขความเจริญหรือสุคติ กุศลกรรมบถน้ีเรียกไดหลายชื่อดวยกัน 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) ดังตอไปน้ี 

1. กุศลกรรมบถ การกระทําที่แสดงออกทางกาย วาจา และใจ ทีเ่ปนการกระทําความดี ซ่ึงนําไปสูความสุขความเจริญ  

พุทธปรัชญาเถรวาท เรียกวา กุศลกรรมบถ 10 (อภิ. ปุ. (ไทย) 36/105/151) แบงเปนประเภทออกเปน 3 ประเภท คือ        

(1) การกระทําความดีทางกาย เรียกวา “กายสุจริต” (2) การกระทําความดีทางวาจา เรียกวา “วจีสุจริต” และ (3) การกระทํา

ความดีทางใจ เรียกวา “มโนสุจริต” (ที. ปา. (ไทย) 11/305/260) อธิบายดังน้ี ไดแก (ก) กายกรรม 3 ไดแก การกระทําความ

ดีทางกาย 3 อยางที่เรียกวา “กายสุจริต” ไดแก (1) งดเวนจากการฆา  และการเบียดเบียนสัตว  และมีเมตตากรุณาชวยเหลือ

เก้ือกูลสัตวอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน (2) งดเวนจากอทินนาทาน หรือการถือเอาส่ิงของผูอ่ืนที่มีเจาของมิไดยกให โดยเคารพกรรมสิทธ์ิ

ในทรัพยสินของผูอ่ืน และ (3) งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม  ไมลวงละเมิดประเพณีทางเพศ (ข) วจีกรรม 4 ไดแก การ

กระทําความดีทางวาจา 4 อยางที่เรียกวา “วจีสุจริต” ไดแก (4) งดเวนจากการพูดเท็จ ไมยอมกลาวเท็จ เพราะเหตุตนเองหรือ

ผูอ่ืน หรือเพราะเห็นแกผลประโยชนใด ๆ (5) งดเวนจากการพูดจาสอเสียด หรือกลาวยุยงใหคนอ่ืนแตกสามัคคีกัน กลาวแต

ถอยคําที่สรางความสามัคคี (6) งดเวนจากการพูดคําหยาบ พูดแตคําสุภาพ ออนหวาน และ (7) งดเวนจากการพูดเพอเจอ  

พูดแตคําจริงมีเหตุผล มีสารประโยชนถูกกาละเทศะ และ (ค) มโนกรรม 3 ไดแก การกระทําความดีทางใจ 3 อยางที่เรียกวา 

“มโนสุจริต” ไดแก (8) ไมเพงเล็งอยากไดของผูอ่ืน (9) ไมมีจิตคิดรายผูอ่ืนและสัตวอ่ืน คิดปรารถนาแตวาขอใหสัตวทั้งหลาย 

ไมมีเวร ไมเบียดเบียน ไมมีทุกข ตรองตนอยูเปนสุขเถิด และ (10) มีความเห็นชอบ เชน เห็นวา ทานมีผล การบูชามีผล ผล

วิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีจริง เปนตน 

2. อกุศลกรรมบถ หมายถึง ทางแหงอกุศลกรรม, ทางทําความชั่ว, กรรมชั่วอันเปนทางนําไปสูความเส่ือม ความทุกข 

หรือทุคติ (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2540 : 358) อกุศลกรรมบถน้ี เปนธรรมที่บุคคลตองเวน ตองละเปนธรรมที่ตรงกัน

ขามกับกุศลกรรมบถที่กลาวไวแลวขางตนน้ัน 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 รวมทั้งเบียดเบียนใหผูอ่ืนหรือสัตวอ่ืนประสบทุกขภัย (2) การถือเอาส่ิงของที่เขามิไดให 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) การโลภอยากไดส่ิงของของผูอ่ืน (9) การคิดพยาบาทปองรายผูอ่ืน และ (10) การเห็นผิด

จากทํานองคลองธรรม เชน เห็นวาบุญบาปไมมีผลของบุญบาปไมมี ฯลฯ จะเหนไดวา หลักการของกุศลกรรมบถและ

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 ซ่ึงเปนกายกรรมที่ไมดีตรงกับศีลขอ 1, 2 และ 3 ของศีล 5 ตามที่กลาวมาแลวน้ันเอง เพราะเหตุน้ี กุศล

กรรมบถที่แสดงออกทางวาจามี 4 อยางคือ งดเวนจากการพูดเท็จ งดเวนจากการพูดสอเสียด งดเวนจากการพูดคําหยาบ และ

งดเวนจากการพูดเพอเจอ สวนอกุศลกรรมบถ ก็มีความหมายตรงกันขามคือ การพูดคําเท็จ การพูดสอเสียด การพูดคําหยาบ 

และการพูดเพอเจอ ทําไมตามหลักพระพุทธศาสนาจึงบัญญัติใหการกระทําทางวาจาทั้ง 3 เปนการกระทําที่ไมด ี
 

2.3 ระดับมรรค 8  

ในระดับน้ีเปนการพัฒนาจริยธรรมใหสูงสุดดําเนินชีวิตตามอริยมรรคมีองค 8 วิถีทางที่ปฏิบัติอันประเสริฐ 8 ประการ    

อันเปนแนวทางปฏิบัติของบุคคล เพื่อใหเกิดความดีสูงสุด  หรือวิถีทางปฏิบัติของพระอริยบุคคล คือ ผูไกลจากกิเลสอันเปน

ขาศึกภายในอันเปนจริยธรรมขั้นสูงสุด (บุญมี  แทนแกว, 2527 :147–148) เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาทางปฏิบัติเพื่อให

เขาถึงนิพพาน อริยมรรคมีองค 8 จึงจะบรรลุเปาหมายสูงสุดในการดําเนินชีวิตของคนดังกลาว จะตองศึกษาอริยมรรคใหเขาใจ

กันอยางถองแท มรรคมีองค 8 น้ี ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเรียกวา “ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ” หมายถึง “อริยสัจ” 

คือ ทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ซ่ึงหมายถึง อริยมรรคประกอบดวยองค 8 หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา มัชฌิมาปฏิปทา ทางสาย

กลาง หรือหลักปฏิบัติ อันเปนสายกลาง ในที่น้ีกลาวถึงคุณธรรม 8 ประการ ไดแก (1) สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)             

(2) สัมมาสังกัปปะ (ความดําริชอบ) (3) สัมมาวาจา (การพูดชอบ) (4)  สัมมากัมมันตะ (การกระทําชอบ) (5)  สัมมาอาชีวะ 

(การเล้ียงชีพชอบ) (6) สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ) (7)  สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) (8) สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจม่ันชอบ) 

(วศิน อินทสระ, 2549 : 93)    

ในระบบของพุทธจริยศาสตรการใชเหตุผลวา อริยมรรคมีองค 8 ประการ เราสามารถกําหนดเรียกบุพภาคแหงมรรคน้ี

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  ส่ังสอนแนะนํามาจากบิดา 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) เปนผลสืบเน่ืองจากองคคุณกอนมรรค เม่ือไดรับคําแนะนําสืบสวนมาดี ประกอบ

กับอาชีพการฝกตนเอง ใหเปนผูรูจักคิดอยางใครครวญแยบคายทั้ง 3 ระดับ ไดแก ระดับศีล (สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ, 

สัมมาอาชีวะ) ระดับสมาธิ (สัมมาวายามะ, สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ) และ ระดับปญญา (สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ) 

การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในพระทางพุทธศาสนามีจุดเริ่มตนจากการรูจักคิดใครครวญดวยเหตุผลโดยตนเอง การ

ปฏิบัติจึงจะนําไปสูความเห็นชอบทางปญญา และเม่ือความเห็นชอบทางปญญาเกิดขึ้นแลว แนวทางดานปญญาที่เผชิญยอม
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เกิดขึ้น น่ันก็คือความเปนผูมีวิจารณญาณ อันเปนการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง เราอาจสรุปไดวาจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนาน้ัน

ก็คือ มรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทา น้ีเอง และพรหมจารีหรือผูประพฤติพรหมจรรย หรือผูมีจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา ก็คือ  

ผูดําเนินชีวิตตามมรรค หรือผูปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา อันเปนหลักคําสอนเก่ียวกับการครองชีวิตที่ถูกตองสมบูรณของมนุษย

ซ่ึงนําไปสูจุดหมาย คือ การดับทุกข หรือความส้ินสุดปญหาที่มีความสัมพันธกับความจริงที่มีอยูตามธรรมชาติของธรรมชาติ

เปนการนําเอาความรูที่เก่ียวกับกระบวนธรรมที่เปนไปเองตามธรรมดาแหงเหตุปจจัย มาใชใหเกิดประโยชนแกมนุษย โดยจัด

วางเปนระบบปฏิบัติหรือแบบแผนการดําเนินชีวิตที่จะไดผลดีสอดคลองกับธรรมชาติน้ัน อันเปนการใชชีวิตที่ดีใหเกิดประโยชน

แกสังคม โดยการนําเอาความรูในสัจธรรมไประยุกตใชตอการดําเนินชีวิต ทําใหมนุษยบรรลุประโยชนจนถึงขั้นสูงสุด มีชีวิตที่

แจมใสเพราะจิตมีคุณภาพที่ประณีตมากขึ้น สามารถปลุกเราคุณธรรมและสงเสริมกําลังใจใหทําความดี มีอุดมคติ และเปนการ

ฝกจิตใจใหเขมแข็งหนักแนนม่ังคงมีสมรรถภาพสูง 
 

3. เกณฑตัดสินความดีหรือจริยศาสตรในพทุธปรัชญาเถรวาท  
 

3.1 เกณฑตัดสินหลัก 

เกณฑที่ใชเปนเครื่องตัดสินการกระทําทางจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนาน้ันจะพิจารณาจากเจตนาเปนตนเหตุ โดย

อาศัยจิตเปนตัวดําริในการกระทําตลอดจนกระบวนการกระทําจนสําเร็จ ซ่ึงมีปจจัยที่นํามาเปนเกณฑไดดังน้ี (1) เจตนาในการ

กระทํา พิจารณาการกระทําตามมูลเหตุวา ถาเปนเจตนาที่เกิดขึ้นจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ พึงเขาใจวาเปน

ความดี แตถาเกิดมาจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ และโมหะ พึงรูวาน่ันคือ ความชั่ว และ (2) ผลกระทบตอการกระทํา 

พิจารณาตามสภาวะวา เปนสภาพที่เก้ือกูลแกชีวิตจิตใจหรือไม ทําใหจิตใจสบาย ไรโรค ปลอดโปรง ผองใส สมบูรณหรือไม 

สงเสริมหรือบั่นทอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ชวยใหกุศลธรรมเจริญงอกงาม หรือกุศลธรรมลดลงหรือไม ตลอดจนมีผล

ตอบุคลิกภาพหรือไมอยางไร 
 

3.2 เกณฑตัดสินรอง 

เปนหลักการที่นํามาพิจารณารวมเม่ือมีผลกระทบการกระทําในกรณีตาง ๆ ในแตละสถานการณ ซ่ึงอาศัยปจจัย

ประกอบในการพิจารณา ดังน้ี (1) มโนธรรม คือ ความรูสึกผิดชอบชั่วดีของตนเอง พิจารณาวาการกระทําน้ันตนเองสามารถติ

เตือนตนเอง ไดหรือไม เสียความเคารพตนเองหรือไม (2) พิจารณายอมรับของวิญูชน นักปราชญหรือบัณฑิตวา ยอมรับ ชื่น

ชม สรรเสริญ หรือตําหนิติเตียนหรือไม และ (3) พิจารณาลักษณะผลของการกระทําตอตนเองและตอผูอ่ืน ดังน้ี (3.1) เปนการ

เบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนผูอ่ืน ทําตนเองหรือผูอ่ืนใหเดือดรอนหรือไม และ (3.2) เปนไปเพื่อประโยชนสุข หรือเปนไปเพื่อ

โทษทุกข ทั้งแกตนเอง และผูอ่ืนหรือไม หรืออีกในหน่ึง การยอมรับหรือไมยอมรับของปราชญ การติเตียนหรือสรรเสริญของ

วิญูชนน้ัน เม่ือมองอยางกวาง ๆ หรือมองในระดับสถาบัน และเม่ือวาโดยสวนใหญ มติของวิญูชนหรือปราชญจะปรากฏอยู

ในรูปของบญัญัติทางศาสนาบาง ขนบธรรมเนียมทางศาสนาบาง กฎหมายบางเปนตน แมวาบทบัญญัติและส่ิงที่ถือตามกันมา

เหลาน้ี ไมจําเปนจะตองเปนมติของวิญูชนเสมอไป แตก็พอจะกลาวไดวาสวนที่แตกตางน้ีเปนขอยกเวน ซ่ึงก็เปนกิจของวิญู

ชนน่ันแหละที่จะตองหม่ันสอบสอนตรวจตราในเรื่องเหลาน้ีในแตละกาลแตละสมัยแตละครั้งแตละคราวเรื่อย ๆ ไป จึงมักมี

พระพุทธพจนตรัสสําทับวา “อนุวิจฺจ วิฺู” วิญูใครครวญแลว จึงติเตียนหรือสรรเสริญ คือ ยอมรับหรือไมยอมรับ (ม. ม.  

(ไทย) 13/38/41) และจะเห็นวา วิญูน้ีแหละ เม่ือใครครวญแลวก็ไดเปนผูทําการแกไขปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ยึดถือหรือ

ปฏิบัติกันมาผิด ๆ หรือเคล่ือนคลาดจากความหมายที่ถูกตอง เชน พระพุทธองคทรงติเตียนไมยอมรับเรื่องการระบบวรรณะ

และการบูชายัญ เปนตน 
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4. วิเคราะหปญหาเกณฑตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

4.1 ปญหาของกรรมกับเจตนา 

คําวา “กรรม” แปลตามตัววาการกระทํา มีความหมายเก่ียวเน่ืองกับคําวาวิบาก ซ่ึงแปลตามตัววาผลที่เกิดขึ้น ฉะน้ัน

เม่ือมีการกระทํา (กรรม) ก็ยอมมีผล (วิบาก) อยางใดอยางหน่ึงเกิดขึ้น ผลน้ันอาจเปนกุศลหรืออกุศล คือ ดีหรือชั่ว กรรมดียอม

กอใหเกิดวิบากที่กุศล กรรมชัว่ยอมกอใหเกิดวิบากที่เปนอกุศลเชนน้ีจึงแสดงวา “สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตน เปนทายาท

แหงกรรมา มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวและประณีตไดฯ”             

(ม. ม. (ไทย) 22/581/457) และ “บุคคลจะชื่อวาเปนคนชั่วเพราะชาติก็หาไม จะชื่อวาเปนพราหมณเพราะชาติก็หาไม ที่แท

ชื่อวาเปนคนชั่วเพราะกรรม ชื่อวาเปนพราหมณเพราะกรรม เปนชาวนาเพราะกรรม เปนศิลปนเพราะกรรม เปนพอคาเพราะ

กรรม แมเปนโจรก็เพราะกรรม” (ม. ม. (ไทย) 20/707/747) ปญหาจึงอยูที่วาการกระทําอยางไรจึงจะเรียกวาดี ตางกับการ

กระทําที่ชั่วอยางไร ดังน้ัน ส่ิงที่ตองนํามาพิจารณาอีกประการหน่ึงในเรื่องที่เก่ียวกับการกระทํา ก็คือ เรื่องเจตนาน่ันเองคือ

กรรม บุคคลจงใจแลวจึงกระทําการดวยกาย วาจา และใจ ”(องฺ. ทุก. (ไทย) 22/334/464) ฉะน้ัน เจตนา จึงหมายถึง สภาพ

นึกคิด หรือความจงใจ คือ ตองคิดไวกอนแลวจึงกระทํา เจตนาจึงเปนแกนสําคัญที่สุดของการกระทําเปนสาระที่ทําใหการ

กระทํามีความหมาย การกระทําที่มิไดเกิดจากความจงใจ ไมอาจเรียกไดวาเปนการกระทํา คือ วิบาก เพราะไมต องอาบัติ 

หรือไมมีความผิด เม่ือการกระทําน้ันไมมีผล เพราะเหตุที่มิไดจงใจจึงไมเรียกวาเปนกรรม ฉะน้ันการกระทําที่มิไดจงใจจะมิอาจ

ที่จะนํามาตัดสินไดวาเปนการกระทําที่ ถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว ซ่ึงตรงกับหลักทั่ว ๆ ไป ทางจริยศาสตรถือวา การกระทําที่นํามา

ตัดสินวาดีหรือชั่วน้ันตองเปนการกระทําที่เกิดจากความจงใจ ไมใชเกิดจากการถูกบังคับจากภายนอกโดยไมมีทางเลือก เม่ือ

กลาวไดวาดีหรือชั่วน้ันอยูที่การกระทํา และเจตนาคือการกระทํา จึงกลาวไดวา ดีหรือชั่ว อยูที่เจตนา   

ดังน้ัน ปญหาตอมา ก็คือ เจตนาอยางไรจึงจะเปนกุศล เจตนาอยางไรเปนอกุศล พระพุทธศาสนาใหคําตอบกับปญหาน้ี

ไวอยางชัดเจนวา เจตนาที่เกิดจากกุศลมูล  )ตนตอของความดี  (ไดแก อโลภะ อโทสะ อโมหะ คือ เจตนาดี  เจตนาที่เกิดจาก

อกุศลมูล  )ตนตอของความชั่ว(  ไดแก โลภะ โทสะ โมหะ คือ เจตนาชั่ว มีลักษณะ 3 ประการน้ี เปนเหตุใหเกิดกรรม คือ โลภะ 

โทสะ โมหะ กรรมใดที่ประกอบดวยโลภะ เกิดจากโลภะ มีโลภะเปนเหตุ มีโลภะเปนที่เกิด กรรมน้ันเปนอกุศล กรรมน้ันเปน

โทษ กรรมน้ันกอใหเกิดทุกข กรรมน้ันนําไปสูการเกิดกรรม กรรมน้ันไมนําไปเพื่อความดับกรรม กรรมใดที่กระทําดวยโทสะ ...

กรรมใดที่กระทําดวยโมหะ  ... กรรมน้ันเปนอกุศล กรรมน้ันเปนโทษ กรรมน้ันกอใหเกิดทุกข  ”นอกจากน้ี ยังมีอีกลักษณะ 3 

ประการน้ี เปนเหตุใหเกิดกรรม คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ กรรมใดที่ประกอบดวยอโลภะ เกิดจากอโลภะ มีอโลภะเปนเหตุ 

มีอโลภะเปนที่เกิด กรรมน้ันเปนกุศล กรรมน้ันไมเปนโทษ กรรมน้ันกอใหเกิดทุกข กรรมน้ันนําไปสูการเกิดสุข กรรมน้ันนําไป

เพื่อความดับกรรม กรรมน้ันไมนําไปสูการเกิดกรรม กรรมใดที่กระทําดวย อโทสะ  ...กรรมใดที่กระทําดวยอโมหะ ...กรรมน้ัน

เปนกุศล กรรมน้ันเปนไมโทษ กรรมน้ันกอใหเกิดสุข” (องฺ  .ติก . )ไทย ( 20/551/338–339) 
 

4.2 ปญหาการตัดสินความดียึดหลักเจตนา 

การที่พระพุทธองคทรงเห็นวา เจตนาที่เกิดจากอโลภะ อโทสะ อโมหะ เปนเจตนาดี เพราะพระพุทธองคทรงมี

จุดมุงหมายเพื่อตองการมิใหบุคคลมีความเบียดเบียนน่ันเอง เหตุที่ผูเขียนกลาวเชนน้ีเพราะวา เม่ือพิจารณาการกระทําที่เกิด

จากเจตนาดีแลวเห็นไดวา  เจตนาที่เกิดจาก  อโลภะ  อโทสะ อโมหะน้ัน เปนเหตุที่ทําใหบุคคลกระทําการอันไมประกอบดวย

ความเบียดเบียนถาบุคคลมีความโลภ อยากไดของผูอ่ืนหรือหยิบของผูอ่ืนมาเปนของตน ก็เทากับเปนการเบียดเบียนผูอ่ืน  

หรือบุคคลมีความโกรธก็อาจจะทํารายผูอ่ืนดวยความโกรธ การทํารายก็เปนการเบียดเบยีนน่ันเอง ผลที่เกิดจากการเบียดเบียน

ยอมเปนทุกขทั้งตนเองและผูอ่ืน  ซ่ึงทุกขเกิดเพราะจิตของผูน้ันยึดอยูในอารมณอยางหน่ึง คือ ความโกรธ ความโกรธที่เกิดขึ้น

ดังกลาวน้ีเปนทุกข ทางใจ เปนการเบียดเบียนตนเอง สวนการทํารายผูอ่ืนใหไดรับความเจ็บปวด เปนการเบียดเบียนผูอ่ืน เปน

ทุกขทางกายที่เห็นไดชัด และการกระทําที่กอใหเกิดทุกขน้ัน ทางพระพุทธศาสนาถือวา เจตนาเปนสําคัญ เพราะวา เจตนาน้ัน
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คือ กรรม และเจตนาน้ันเปนมโนกรรมยอมเกิดกอนผล คือ กายกรรมหรือวจีกรรม ฉะน้ันการตัดสินการกระทําจึงถือเจตนา

เปนหลัก  สวนผลที่จะเกิดขึ้นน้ันเปนส่ิงที่ไมแนนอน  ไมสามารถจะนํามาเปนเกณฑในการตัดสินการกระทําวาดีหรือชั่วได เม่ือ

เจตนาเปนส่ิงที่สําคัญกวาผลที่เกิดขึ้น  พระพุทธศาสนาจึงถือเจตนาเปนเกณฑในการตัดสินการกระทํา การถือหลักเจตนาเปน

เกณฑในการตัดสินการกระทํา อาจเกิดปญหาไดวา เราจะทราบไดอยางไรวา ผูใดผูหน่ึงที่กระทําการอยางใดอยางหน่ึงน้ัน มี

เจตนาอยางไร  ปญหาน้ีตอบไดวาดูจากการกระทํา เพราะกรรมเปนเครื่องสอเจตนา แตวาการที่บุคคลกระทําดีหรือกระทําชั่ว

น้ัน ตัวเองเทาน้ันที่จะเปนผูรูเอง แมจะหรอกผูอ่ืนไดแตตนเองก็ยอมรูวาความจริงเปนอยางไร  อยางไรก็ตาม เทาที่ไดพิจารณา

หลักตัดสินการกระทําดังกลาวมาแลว พอสรุปเปนกฎเกณฑไดวา เกณฑการตัดสินการกระทําวาดีหรือชั่วน้ันถือเจตนาเปน

สําคัญ และการกระทําที่ดี คือ การกระทําที่เกิดจากเจตนาดี เจตนาดี คือ เจตนาที่ไมมีความโลภ ความโกรธ ความหลง เจือปน 

ซ่ึงเจตนาดังกลาวมีผล คือ การไมเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ืน จึงอาจกลาวไดอีกอยางหน่ึงวา เจตนาดี คือ เจตนาที่ไมเปนไป

เพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ืน 

ผูเขียนขอยกปญหาตัวอยาง เพื่ออธิบายหลักเกณฑตัดสินความดีของพระพุทธศาสนามาเพื่อพิจารณาใหเห็นวา บาง

ปญหาเทาน้ัน เชน ปญหาเรื่องของหมอกับคนไข  โดยสมมุติวา ในกรณีที่หมอโกหกคนไข พูดส่ิงที่ไมตรงกับขอเท็จจริง แลวมี

โอกาสที่ทําใหคนไขหายปวย คือ อาจทําใหคนไขมีกําลังใจสามารถเยียวยารักษาได กับการที่หมอพูดความจริง แตอาจทําให

คนไขตกใจถึงกับช็อกตายได เพราะเปนโรคที่รายแรง ในกรณีเชนน้ี ถาหมาโกหกคนไขแลวทําใหคนไขหายปวย ถามวาการ

กระทําของหมอเปนการกระทําที่ดีหรือไม ปญหาน้ี ตามพุทธมติยอมตอบไดวา การกระทําของหมอเปนการกระทําที่ดี เพราะ

เปนการกระทําที่เกิดจากเจตนาดี คือ ความไมเบียดเบียน หมอที่พูดไมจริงโรคแกคนไข เพื่อรักษากําลังใจของคนไขไมใหเสีย 

การพูดไมจริงในคราวเชนน้ี ถึงจะผิดตามบัญญัติของศีล ก็ไมเปนการผิดวัตถุประสงคของศีลไปทีเดียว เพราะเม่ือพิจารณาถึง

เจตนารมณของศีลแลว จะเห็นไดวา ศีลขอน้ีน้ันมีจุดประสงคเพื่อใหบุคคลรกัษาประโยชนของกันและกันดวยความจริง คือ มุง

หมายไมใหเบียดเบียนกันดวยวาจา อาศัยความมุงหมายดังกลาว เม่ือพูดทําลายประโยชนของกันและกัน เชน พูดถึงดวย

เจตนาราย เปนการทับถม สอเสียด นินทาวาราย  เพื่อกดเขาใหเลวลงบาง ยกตนขึ้นบาง ถึงจะเปนความจริง ก็ถือวาเปนการ

ผิด เพราะผิดความมุงหมายของศีลที่บัญญัติขึ้น มีการกลาวไววา พระพุทธเจาเอง ตรัสวาจาที่จริงและมีประโยชน ทั้งถูกทั้ง

เหมาะแกกาลเวลา และนอกจากที่ทรงบัญญัติศีลใหเวนจากพูดมุสาแลว ยังตรัสใหเวนจากการพูดสอเสียด พูดคําหยาบ และ

พูดเพอเจอเหลวไหลไรประโยชนดวย (ม. ม. (ไทย) 19/94/110) 

ในกรณีที่ยกปญหาที่กลาวมา แสดงวา หมอมีเจตนาที่ไมตองการจะเบียดเบียนคนไขดวยวาจา จึงกลาวส่ิงที่ไมตรงกับ

ขอเท็จจริง เพราะถากลาวความจริงแลวทําใหคนไขตาย ยอมเปนการเบียดเบียนคนไข ซ่ึงการกระทําดังกลาวน้ันยอมไมมีผูใด

สรรเสริญดวย ฉะน้ันการกระทําน้ีจึงเรียกวาเปนการกระทําที่ดีอันเกิดจากเจตนาที่ไมมีโลภ โกรธ หลง เจือปนก็ดี ความไม

เบียดเบียนก็ดี ลวนเปนทางใหเขาไปใกลจุดหมายสูงสุดหรือความดีสูงสุดของพระพุทธศาสนา อันไดแกนิพพานทั้งส้ิน ในการที่

บุคคลใดไมเบียดเบียน จิตของบุคคลน้ันจะตองไมมีความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะถามีความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ก็เทากับยังเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ืน ซ่ึงถามีนอยเทาใดก็ยิ่งละการเบียดเบียนไดมากขึ้นเรียกไดวาความเบียดเบียน

นอยลงเทาใด ก็ดีมากขึ้นเทาน้ัน ถาละความโลภ ความโกรธ ความหลงไดหมด ก็เรียกไดวาสัมผัสนิพพาน อันเปนเกณฑความดี

ในขั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนา 
 

5. บทสรุปวิเคราะห 
 

เกณฑตัดสินความดีของพุทธปรัชญาเถรวาท ก็คือ หลักความดีอันควรประพฤติปฏิบัติโดยนัย ดังน้ัน จริยธรรมจึงเปน

ผลไดมาจากหลาย ๆ ทาง เชน ทางประเพณี ทางวัฒนธรรม ทางกฎหมาย เพราะเหตุน้ี เกณฑตัดสินความดีจึงเปนบรรทัดฐาน

ของความประพฤติหลายประการที่เปนหน่ึงในบรรดาบรรทัดฐานของความประพฤติทั้งหลาย เปนส่ิงที่กําหนดวาอะไรควร

ประพฤติปฏิบัติ นอกจากน้ี จริยศาสตรเปนหลักการหรือแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดี ที่ประเสริฐอันเปนวิธีการ หรือเครื่องมือ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1101 

ในการสูจุดมุงหมายอันเปนประโยชนสูงสุด เปนอุดมคติของชีวิต ครอบคลุมถึงเกณฑตัดสินวาการกระทําใดดีหรือไมดี ควร

หรือไมควร จริยศาสตรมีจุดมุงหมายเพื่อใหบุคคลมีชีวิตที่ดี ชวยเหลือเก้ือกูลกัน สามารถอยูรวมกันเปนสังคมไดเปนอยางดี มี

ความสุข และทําใหมีการดําเนินชีวิต การครองชีพอยางประเสริฐ ฉะน้ัน จริยศาสตรจึงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีของ

ชาวพุทธ ซ่ึงสามารถสรุปไดเปน 3 ระดับดวยกัน คือ (1) เกณฑตัดสินความดีขั้นพื้นฐานเปนเบื้องตนของธรรมจริยา ไดแก ศีล 

5 (Five percepts) ไดแก ธรรม 5 ประการ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติฝายศีลธรรมเบื้องตนน้ันเอง (2) เกณฑตัดสินความดีขั้นกลาง 

จริยธรรมที่มีไวใหบุคคลปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมใหสูงขึ้น ไดแก กุศลกรรมบถและเวนอกุศลกรรมบถควบคูกัน

ไปดวยน้ันเอง และ (3) เกณฑตัดสินความดีขั้นสูงสุด ซ่ึงเปนจริยธรรมระดับสูงสุดอันเปนหนทางที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตาม

แลวจะหางไกลจากขาศึกภายใน ก็คือ กิเลสเครื่องเศราหมอง ไดแก อริยอัฏฐังคิกมรรค ไดแก มรรคมีองค 8   

ในการที่จะตัดสินวาอะไรคือจริยธรรมแนวพุทธปรัชญาเถรวาทน้ัน มีเกณฑตัดสินถึงคุณคาเชิงจริยศาสตร ซ่ึงเปน

หลักการสําหรับเปนเกณฑวินิจฉัยความดีและความชั่ว ลักษณะที่เปนขอตัดสินทางจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นก็โดย

อาศัยการกระทําใน 2 ลักษณะเปนตัวจําแนก คือ การกระทําใดที่มีรากฐานมาจากกุศลมูลถือวา เปนการกระทําที่ดีมีประโยชน

มีคุณค สวนการกระทําที่มีรากฐานมาจากอกุศลมูลถือเปนการกระทําที่เปนฝายชั่ว ซ่ึงมีหลักสําหรับพิจารณาตัดสินวา อะไรผิด 

อะไรถูก อะไรสมควร อะไรไมสมควร โดยสามารถสรุปเปนหลักพิจารณาไดดังน้ี คือ เจตนาของการกระทํา บทพุทธบัญญัติ  

พฤติกรรมของจิต ผลของการกระทํา และผลของการปฏิบัต ิอยางไรก็ตาม การจะตัดสินความดีสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได

น้ันตองลงมือปฏิบัติเอง พิสูจนใหเห็นจริงดวยตนเองน้ันแหละจึงจะไดชื่อวา รูจักกฎเกณฑในการตัดสินความดีที่ถูกตองและ

จริงแท โดยไมตองใหใครมาหลอกลวงได 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดทางญาณวิทยาในนวยุค 2) เพื่อศึกษาเหตุผลบริสุทธ์ิ

ของอิมมานูเอล คานต 3) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของเหตุผลบริสุทธ์ิของอิมานูเอล คานต กับญาณวิทยาในนวยุค การศึกษา 

วิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงเอกสาร ผลการวิจัยพบวา 1) ญาณวิทยาในนวยุค มี 2 สํานัก คือ 1.1) สํานักประสบการณนิยมยอมรับ

ความรูที่มาจากประสบการณ (วิธีอุปนัย) 1.2) สํานักเหตุผลนิยมยอมรับความรูที่มาจากการคิดอยางมีเหตุผล (วิธีนิรนัย) จนเกิด

ขอโตแยงทางญาณวิทยาวาแหลงที่มาของความรูคืออะไรกันแน 2) สวนเหตุผลบริสุทธ์ิของอิมมานูเอล คานต ไดทําการประสาน

ขอโตแยกทางญาณวิทยา และไดเสนอทฤษฎีโครงสรางกลไกของมนัส ที่เรียกวา จิตนิยมอุตรภาพ (Transcendental Idealism) 

3) การสังเคราะหความรูในแบบของคานตน้ัน แบงออกเปน 2 อยางคือ 1) ความคิดทีป่ราศจากเน้ือหาน้ันวางเปลา 2) ประสบการณ

ปราศจากการคิดหาเหตุผลน้ันมืดบอด เพราะคานตมีแนวคิดที่วา ความรูจากทั้งสองสํานักน้ี ตางเปนสวนหน่ึงของโครงสราง

กลไกของมนัส 
 

คําสําคัญ: เหตุผลบริสุทธ์ิ  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

บริสุทธ์ิ” วา “แมวาความรูทั้งหมดที่เรามีจะมีจุดเริ่มตนจากประสบการณโดยไมตองสงสัย แตน่ันมิไดหมายความวาความรู

ทั้งหมดน้ันเกิดขึ้นมาจากประสบการณ” เปนการสรุปขอโตแยงทางญาณวิทยา ทั้งทางสํานักประสบการณนิยม (Empiricism) 

และสํานักเหตุผลนิยม (Rationalism) ตามทฤษฎีของคานตที่เรียกวา “กดจุดออน คงจุดแข็ง” ซ่ึงเริ่มตนจากการวิพากยสํานัก

ประสบการณนิยมวา เชื่อในประสบการณที่จากประสาทสัมผัสทั้งหา เพื่อนําไปสูความรูใหม ที่เรียกวา ความรูเชิงประจักษ 

(Empirical Knowledge) สํานักประสบการณนิยมเชื่อในประสาทสัมผัสมากกวาการคิดหาเหตุผล เพราะมีทิฏฐิวาการคิดหา

เหตุผลไมไดใหความรูใหม แตเชื่อในความรูที่ไดจากประสบการณ และทดสอบดวยประสบการณ ความรูเชนนี้ถือเปนความรู

หลังจากมีประสบการณแลว (A Posteriori Knowledge) ความรูที่ไดมายังสามารถเพิ่มความนาเชื่อถือไดโดยใชการทดสอบ

ทางประสาทสัมผัสหลายครั้ง อีกทั้งความรูน้ีสามารถชวยในการคาดหมายอนาคตได แลวนําเสนอความรูที่ไดออกมาในรูปแบบ

ประโยคสังเคราะหหรือประโยคเชิงประจักษ (Synthetic Sentence Or Empirical Sentence) โดยมีตรรกศาสตรอุปนัยเปน

เครื่องมือ (Induction Logic)  

แลวตอมาคานตก็ยังไดวิพากยสํานักเหตุผลนิยมวา เชื่อในความคิดมากกวาประสาทสัมผัส ความรูที่ไดจากโลก

ภายนอกโดยผานประสาทสัมผัสคือความรูมายา ความรูที่ไดจากการคิดอยางมีเหตุผลคือความรูแท เชื่อวาความรูที่แทจริงของ

มนุษยน้ันตองเปนอิสระจากประสบการณ (A Priori Knowledge) สํานักเหตุผลนิยมเชื่อในความรูกอนประสบการณมากกวา

ความรูที่มีหลังประสบการณ เพราะความรูที่ไดหลังการมีประสบการณยังตองใชเหตุผลตัดสินความถูกตองของขอมูลน้ัน แลว

นําเสนอความรูที่ไดออกมาในรูปแบบประโยควิเคราะห (Analytic Sentence) โดยมีตรรกศาสตรนิรนัยเปนเครื่องมือ 

(Deduction Logic)  

อยางไรก็ตามในดานญาณวิทยา คานตไดนําวิธีของโคเปอรนิคัส (Nicolaus Copernicus) มาใชในการแกปญหาทาง

ญาณวิทยาที่สํานักประสบการณนิยมและสํานักเหตุผลนิยมประสบปญหา ดวยการอธิบายในลักษณะใหม คือเปล่ียนจากการ

อธิบายตามแบบสมมติฐานเดิมที่ใหความรูของเราน้ันตองตรงหรือลงรอยกับวัตถุหรือส่ิงที่ถูกรับรู มาเปนการอธิบายดวย

สมมติฐานใหมวาวัตถุน้ันจําเปนตองลงรอยกับการรับรูของเรา คือ สอดคลองตามธรรมชาติของจิตหรือรูปแบบทางความคิด 

(Categories of Thought) การปฏิวัติทางปรัชญาแบบโคเปอรนิคัส (Nicolaus Copernicus Revolution) คือ จิตเปนส่ิงที่มี

บทบาท (Active) บางอยางกับส่ิงที่มนุษยมีประสบการณ โดยจิตทําหนาที่จัดระบบ (Organize) ประสบการณ ซ่ึงก็หมายความ

วา การคิดน้ันไมไดเปนเพียงการรับรอยประทับ (Impression) เขามาทางประสาทสัมผัสของเราเทาน้ัน แตมันยังเปนการตัดสิน

เก่ียวกับส่ิงที่เรามีประสบการณดวย  

โดยทั่วไปตามที่สํานักประสบการณนิยมและสํานักเหตุผลนิยมไดยึดถือในรูปแบบที่มาของความรูตามแนวทางของ

สํานักตนเอง ซ่ึงมีรูปแบบของความรูที่ตางกัน จึงแบงรูปแบบของความรูออกตามสํานักทั้ง ๒ กลาวคือ สํานักประสบการณนิยม

ไดยึดถือวา รูปแบบของความรูที่ไดทั้งหมดมาจากผัสสะ (Sensation) และ สํานักเหตุผลนิยมไดยึดถือวา รูปแบบความรูที่ไดมา

ทั้งหมดมาจากการใชเหตุผล  

แตอิมมานูเอล คานต ไดใหความหมายของรูปแบบที่มาของความรูไวแตกตางจากทั้งสองสํานัก ภัทรพร สิริกาญจน 

(2520: 48) ไดกลาวไววา “เราตองเขาใจวา “ความเขาใจ” และ “เหตุผล” ในทัศนะของคานทมีความแตกตางกันจากนัก

ปรัชญาทั่วไป นับวาผิดจากทัศนะของพวกวิตรรกวาทและประจักษวาทโดยทั่วไปซ่ึงกวาถึงสมรรถภาพทั้งสองน้ีปะปนกัน แต

คานทไดแยก “เหตุผล” ออกจาก “ความเขาใจ” ” เพราะคานตประยุกตใชทั้งรูปแบบสํานักประสบการณนิยมและรูปแบบ

สํานักเหตุผลนิยมทั้งสองอยางรวมกันจนกลายมาเปนรูปแบบของเหตุผลบริสุทธ์ิ สองประการ คือ แบบบริสุทธ์ิของผัสสะ (Pure 

Forms of Sensation) และ แบบบริสุทธ์ิของความเขาใจ (Pure Forms of Understanding) 
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(อิมมานูเอล คานต, 1855: 75) ไดกลาวไววา “ความคิดที่ปราศจากส่ิงที่บรรจุอยูน้ันไรประโยชน, อัชฌัชติกญาน

ปราศจากการคิดหาเหตุผลน้ันมืดบอด, ความเขาใจไมสามารถรับรู (ประสบการณ), และความสามารถของผัสสะไมสามารถคิด” 

กลาวคือ ความคิดของคานตน้ัน ตองการใหเห็นคุณคาของญาณวิทยาทั้งสองสํานักไมวาจะเปนรูปแบบการไดความรู

แบบสํานักประสบการณนิยมหรือวารูปแบบการไดความรูแบบสํานักเหตุผลนิยม ตางมีขอดีดวยกันทั้งคู จะใชเฉพาะรูปแบบการ

แสวงหาจากสํานักใดสํานักหน่ึงก็เทากับ เปนการเปลาประโยชน ในทางตรงกันขามในอีกสํานักก็เทากับมืดบอด 

แลวในอีกสํานวนหน่ึงในการแปลจากภาษาเยอรมันเปนภาษาอังกฤษของหนังสือ “Critique of Pure Reason” แม

จะใชศัพทตางกัน แตยังคงเดิมในทางความหมายในรูปแบบการแสวงหาความรู ยิ่งทําใหเห็นชัดวา คานตพยายามที่จะไมใช

รูปแบบการแสวงหาความรูในแบบสุดโตงจากทั้งสองสํานักดังกลาว 

(อิมมานูเอล คานต, 1929: 93) ไดกลาวไววา “ความคิดที่ปราศจากส่ิงที่บรรจุอยูไวน้ันวางเปลา, อัชฌัชติกญาน

ปราศจากการคิดหาเหตุผลน้ันมืดบอด, ความเขาใจสามารถรับรูไดแตความวางเปลา, ประสาทสัมผัสสามารถคิดไดแตความวาง

เปลา” 

จากทั้งสองประโยคที่ยกมา “อัชฌัชติกญานปราศจากการคิดหาเหตุผลน้ันมืดบอด” คําวา “อัชฌัชติกญาณ 

(Intuition)” มีความหมายไมชัดเจนมากนัก แตถาจะใหชัดเจนมากขึ้นตามแนวคิดของคานต ผูวิจัยเห็นวา ใชคําวา “การรับรู

ทางผัสสะ (Perceptions)” จะเขาใจในส่ิงที่คานตพยายามส่ือไดมากขึ้น  เรียบเรียงขึ้นใหไดดังน้ี “ความคิดที่ปราศจากส่ิงที่

บรรจุอยูไวน้ันวางเปลา, การรับรูทางผัสสะปราศจากการคิดหาเหตุผลน้ันมืดบอด” 

ส่ิงที่สําคัญในดานญาณวิทยาความรูเก่ียวกับโลกทุกอยาง ทุกปรากฏการณ ความรูทางวิชาการ มนุษยจะรูไดจะตอง

ผานกลไกของความรู (Machine of Knowledge) ซ่ึงเปนสมรรถภาพหน่ึงของจิตมนุษย คานตใหชื่อสมรรถภาพน้ันวา “เหตุผล

บริสุทธ์ิ” (Pure Reason) เหตุผลบริสุทธ์ิซ่ึงเปนกลไกของมนัสแบงออกเปนสองกลไก คือ แบบบริสุทธ์ิแหงผัสสะ (Pure Forms 

of Sensation) และ แบบบริสุทธ์ิแหงความเขาใจ (Pure Forms of Understanding) ความรูที่ไดจากแบบบริสุทธ์ิแหงผัสสะ

ใหความรูที่เปนส่ิงเฉพาะ (Particulars) เชน แมวตัวน้ี วัวตัวน้ี ปากกาดามน้ี หนังสือเลมน้ี มหาวิทยาลัยแหงน้ี เปนตน สวน

ความรูที่ไดจากแบบบริสุทธ์ิแหงความเขาใจใหความรูที่เปนสากล และความรูสากลน้ีจะรวมทั้งกฎเกณฑและสูตรตาง ๆ ทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรดวย ความรูทุกอยางตองผานกลไกของมนัส ซ่ึงไดแปรสภาพส่ิงภายนอกออกมาเปนความรูของ

มนุษย แมความรูทั้งสองที่ไดมาจะมีที่มาตางกันคือ ความรูเฉพาะหนวยไดมาจากผัสสะ ความรูสากลไดมาจากความเขาใจ 

อยางไรก็ตาม ความรูทั้งสองอยางก็เปนเพียงความรูที่ปรากฏตอมนัสของมนุษยเทาน้ัน ไมสามารถที่ใหใหความจริงแกมนุษยได 

เพราะความรูเหลาน้ันไดผานกลไกของมนัสมาแลว จึงสามารถไมตรงกับความเปนจริงได 

ดังน้ัน ผูวิจัยมีความเห็นวา การที่จะเขาใจญาณวิทยาของอิมมานูเอล คานต จะตองศึกษาวิเคราะหเหตุผลบริสุทธ์ิ 

(Pure Reason) อันเปนพื้นฐานทางญาณวิทยาของอิมมานูเอล คานต ซ่ึงเปนประเด็นที่นาสนใจ และเปนประโยชนตอผู

ตองการศึกษาทําความเขาใจปรัชญาของคานต เพราะจะทําใหเกิดความเขาในแนวคิดทางดานปรัชญาอ่ืน ๆ ของอิมมานูเอล 

คานต อีกดวย 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดทางญาณวิทยาในนวยุค 

2. เพื่อศึกษาเหตุผลบริสุทธ์ิของ อิมมานูเอล คานต 

3. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของเหตุผลบริสุทธ์ิของ อิมมานูเอล คานต กับญาณวิทยาในนวยุค 
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3. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

อิมมานูเอล คานต (1855: 255) ไดกลาวถึงเหตุผลบริสุทธ์ิ (Pure Reason) ไวในหนังสือ “Critique of Pure 

Reason” วา “ส่ิงที่สําคัญของเหตุผลบริสุทธิแนนอนวาเปนการสังเคราะห เพราะ เม่ือวิเคราะหแลว ส่ิงที่มีเงื่อนไขจะตองเก่ียว

โยงกับเงื่อนไขบางอยาง แตไมใชกับส่ิงที่ปราศจากเงื่อนไข” นอกจากน้ีอิมมานูเอล คานต (1895: 63) ยังไดกลาวถึงลักษณะ

ของเหตุผลบริสุทธ์ิที่เปนรากฐานของจริยศาสตรไวในหนังสือ “Critique of Practical Reason” วา “เหตุผลบริสุทธ์ิมีสวนชวย

ในการปฏิบัติในตัวเอง เปนกฎกําหนดการการะทําโดยตรงเพื่อใหการกระทําสอดคลองกับความดีในตัวเอง และเหตุผลบริสุทธ์ิ

จะสอดคลองกับความจริงเสมอเพื่อกฎแหงความดีสูงสุดทุกประการและเปนเงื่อนไขสูงสุดของความดีทั้งหมด” 

ประยงค แสนบุราณ (2548: 91) ไดแสดงบอเกิดของเหตุผลบริสุทธ์ิไวในหนังสือ “ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม” วา 

“ความรูที่ไดจากสมรรถนะของเหตุผลบริสุทธ์ิเปนความรูที่ผานโครงสรางแหงกลไกของมนัส สามารถรูคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร นอกจากน้ียังสามารถนําความรูเฉพาะหนวย (แบบบริสุทธ์ิแหงผัสสะ) มาแปรสภาพใหเปนความรูเทาที่ปรากฏแก

มนัสของเราได เหตุผลบริสุทธ์ิคือระดับแบบบริสุทธ์ิแหงความเขาใจ (Pure forms of Understanding) น่ันเอง” 

ลักษณวัต ปาละรัตน (2553: 155) ไดใหความหมายของเหตุผลบริสุทธ์ิไวในหนังสือ “ญาณวิทยา(ทฤษฎีความรู)” วา 

“เหตุผลภาคทฤษฎีน้ันเปนเหตุผลที่ทําหนาที่เก่ียวกับโลกแหงประสบการณ มนุษยอาศัยเหตุผลภาคทฤษฎีน้ีทั้งในสวนของการ

ดํารงชีวิตอยูในระดับของประสบการณ และในการหาความรูทางวิทยาศาสตร” 

ชัยวัฒน อัตพัฒน (2555: 130) ไดเขียนถึงลักษณะของเหตุผลบริสุทธ์ิไวในหนังสือ “ญาณวิทยา(ทฤษฎีความรู)” วา 

“ในภาคทฤษฎี หลักเกณฑตาง ๆ สัมพันธกับส่ิงทั้งหลายตามที่มันเปน ในระดับประสาทสัมผัส ซ่ึงตองอาศัยกฎเกณฑของ

ปรากฏการณ การดํารงชีวิตในระดับน้ีมักจะประสบความไมแนนอน ความเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจเปนไปไดเสมอทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

ความสามารถของประสาทสัมผัสวาจะรับรูไดดีแคไหน” 

วิโรจ นาคชาตรี (2553: 60) ไดแสดงถึงประเภทของเหตุผลไวในหนังสือ “ปรัชญาจิต” วา “คานตถือวาส่ิงที่ปรากฏ 

คือ โลก ซ่ึงพิสูจนไดดวยเหตุผลทางทฤษฎีหรือเหตุผลทางวิทยาศาสตร แตอมตะภาพของจิต และเสรีภาพของมนุษย วิญญาณ

และพระเจา เปนส่ิงที่ไมสามารถรับรูไดดวยประสบการณ น่ันแสดงวาโดยทฤษฎีแลวแลวคานตเชื่อเรื่องวิญญาณอมตะ และเห็น

วามนุษยไมมีทางพิสูจนไดวา ส่ิงเหลาน้ีมีอยูจริงหรือไม แตมนุษยมีเหตุผลที่สามารถทําใหตนเองเปล่ียนแปลงจากความสนใจมา

เปนการปฏิบัติ น่ันคือ เหตุผลทางจริยศาสตร คานตจึงเชื่อวาความคิดตาง ๆ น้ันมีคุณคาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องศีลธรรม

ดังคํากลาวที่วา ‘จงปฏิบัติตามจริยศาสตรใหสําเร็จ แลวทานจะรูเองวาวิญญาณและพระเจามีหรือไม’” 

กีรติ บุญเจือ (2545: 26) ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบอเกิดของเหตุผลบริสุทธ์ิไวในหนังสือ “ปรัชญาหลังนวยุค 

แนวคิดเพื่อการศึกษาแผนใหม” วา “ความรูทางวิทยาศาสตรทั้งหลายแบงเน้ือหาออกไดเปน 3 เรื่องคือ กฎ ความเปนสาเหตุ 

และ เหตุผล ทั้งสามประเด็นเปนการกําหนดของโครงสรางของสมอง ซ่ึงใหความแนนอนแกความรูเหลาน้ี แตทวาโครงสรางของ

สมองบิดเบือนแปรสภาพจากความเปนจริงจนไมอาจจะรูไดวา ความเปนจริงเปนอยางไร” นอกจากน้ี กีรติ บุญเจือ (2541: 70) 

ยังไดกลาวถึงประเภทของเหตุผลไวในหนังสือ “ปรัชญาสําหรับผูเริ่มเรียน” วา “มนัสของเรามีสมรรถภาพ 2 อยางคือ (1) 

เหตุผลบริสุทธ์ิ สําหรับรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ตองผานกลไกของมนัส (2) เหตุผลปฏิบัติ สําหรับรูศีลธรรมและศาสนา 

ไมมีกลไก แตสัมผัสกับความเปนจริงโดยตรง เปนความรูแบบอัชฌัตติกญาณ คือ เห็นแจงในกฎศีลธรรมและส่ิงเหนือธรรมชาติ

โดยตรง” 

สมัคร บุราวาศ (2544: 356) ไดมีความคิดเห็นเก่ียวกับประเภทของเหตุผลบริสุทธ์ิไวในหนังสือ “วิชาปรัชญา” วา 

“ความรูทางทฤษฎีน้ี ถูกขยายกวางออกไป ทั้งน้ีโดยถูกบังคับใหยอมรับวา มีวัตถุอันพนประสาทสัมผัสไป แมวาตามทฤษฎีแลว

เราจะไมรูอะไรไดแนเลย อยางไรก็ดีคานตก็ไดยืนยันแนนอนลงไปวา เอกภพแหงบรรดาตัวตนในจริยธรรมและพระผูเปนเจาน้ัน

มีอยู ทั้งน้ีโดยปราศจากความสงสัย” 
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บุณย นิลเกษ (2525: 81) ไดวิเคราะหความหมายของเหตุผลบริสุทธ์ิไวในหนังสือ “ปรัชญาเบื้องตน” วา “คานตเปน

พวกจิตนิยมเชิงปรากฏการณ (Phenomenalistic Idealism) เขาเห็นวาส่ิงที่เปนสัจจภาวะหรือเปนส่ิงที่มีอยูจริงน้ัน มีลักษณะ

เปนส่ิงที่มีอยูในตัวเอง หรือมีอยูเบื้องหลังภาวะที่ปรากฏแกการสัมผัสของเรา คานตเรียกส่ิงดังกลาววา “Thing-in-Itself” เรารู

เพียงแตวา “มันมีอยู” เทาน้ัน แตไมสามารถจะรูวามันเปนอะไรหรือมีสภาพอยางไรไมได มนุษยมีความสามารถรับรูเพียงแตใน

ส่ิงที่มันปรากฏแกการสัมผัสเทาน้ัน” 

พระมหาสมหมาย นนฺทวิชฺโย (สงเสนา) (2550: 4) ไดกลาวถึงจริยศาสตรของคานตอันมีรากฐานมาจากเหตุผล

บริสุทธ์ิไวในวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบพุทธจริยศาสตรกับจริยศาสตรของนักปรัชญาตะวันตก” ไววา “พันธนิยม 

(Deontology) หมายถึง ทฤษฎีทางจริยศาสตรที่อิมมานูเอล คานต เปนผูนําเสนอเปนคนแรก โดยเนนถึงความเปนสากลของ

หลักศีลธรรมเก่ียวกับเรื่องของความผิดหรือถูกตองทางดานจริยธรรม ที่ทุกคนตองปฏิบัติตามหนาที่ของแตละคน โดยไมมี

ขอยกเวน ภายใตหลักการที่วา การกระทําเปนเครื่องตัดสินลักษณะดีชั่วของเปาหมาย” 

พระมหากันต วฑฺฒนวํโส (มโนวัฒนันท) (2535: 20) ไดแสดงทรรศนะดานจริยศาสตรของคานตซ่ึงมาจากการใช

เหตุผลในวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องเกณฑการตัดสินทางจริยธรรมในจริยศาสตรของคานทกับใน

พุทธจริยศาสตรตามทรรศนะของพระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต)” ไววา “คานตมีความเชื่อวา กฎทางจริยธรรม เชน “การพูด

ความจริง” “ไมควรขโมย” น่ันมีลักษณะเดียวกันกับกฎทางวิทยาศาสตรที่วา “การเปล่ียนแปลงยอมมีสาเหตุ” คานตเห็นวากฎ

ศีลธรรมและกฎวิทยาศาสตรน้ันเหมือนกันก็เพราะวาเปนกฎที่ไดมาจากการใชเหตุผล ไมใชจากประสบการณ” 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของผูวิจัยเห็นวา เหตุผลบริสุทธ์ิในทรรศนะของอิมมานูเอล คานต เปน

รากฐานในการรับรูทุกอยางเก่ียวกับโลกที่ปรากฏ ซ่ึงการรับรูน้ีตองผานกลไกของมนัส โดยเหตุผลบริสุทธ์ิจะทําหนาที่จัดระบบ

ประสบการณ แตก็ไมสามารถใหความจริงกับมนุษยได เพราะความรูที่ไดมาน้ัน ผานการแปรสภาพโดยกลไกของมนัสเสียแลว 

ดังน้ัน การศึกษาวิเคราะหแนวคิดเก่ียวกับเหตุผลบริสุทธ์ิของอิมมานูเอล คานต ในเชิงญาณวิทยา จึงเปนการศึกษาวิเคราะหถึง

การรับรูของมนุษย และการนําเอาความรูมาใชในชีวิตประจําวัน 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่มุงศึกษาขอมูลปฐมภูมิ ที่เก่ียวกับเหตุผล

บริสุทธ์ิของอิมมานูเอล คานต รวมถึงทรรศนะของนักวิชาการทานอ่ืนที่ไดอธิบายเก่ียวกับเหตุผลบริสุทธ์ิทั้งนักวิชาการไทยและ

นักวิชาการตางประเทศ แลวจึงรายงานสรุปผลการวิจัยโดยใชวิธีนําเสนอแบบพรรณนาโวหาร (Descriptive Method) ซ่ึงมี

ขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

2. ศึกษาวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการรวบรวม 

3. สรุปและนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหในครั้งน้ี 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาวิเคราะหเรื่อง “แนวคิดเก่ียวกับเหตุผลบริสุทธ์ิของอิมมานูเอล คานต ในเชิงญาณวิทยา” ผูวิจัยสรุป

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยตามลําดับดังตอไปน้ี 
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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

น้ัน มาจากประสบการณที่ไดจากประสาทสัมผัสทั้งหา 

5.1.2. สํานักเหตุผลนิยม (Rationalism) แตสํานักเหตุผลนิยมมีความเห็นตางออกไปคือเห็นวา แหลงที่มาของ

ความรูมนุษยน้ันมาจากการคิดอยางมีเหตุผล 

ซ่ึงทั้ง 2 สํานักตางมีความตองการที่จะนําเสนอแหลงที่มาของความรูของมนุษย (Source of Knowledge) อันเปน

คําตอบของคําถามถามที่วา “เรารูความจริงไดอยางไร” ซ่ึงจุดเดนของแนวคิดทั้งสองสํานักตอมาไดกลายเปนกระแสหลักของ

ญาณวิทยาในนวยุค จนถึงการประนีประนอมทางญาณของอิมมานูเอล คานต 

5.2. เหตุผลบริสุทธิ์ของ อิมมานูเอล คานต  

จากการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2 พบวา เหตุผลบริสุทธ์ิ (Pure Reason) ตามมุมมองของอิมมานูเอล คานต คือ

กระบวนการการทํางานของมนัส (mind) ของเรา มีเปาหมายในการแสวงหาวา “เรารูความจริงไดอยางไร” ในการศึกษา

เหตุผลบริสุทธ์ิของอิมานูเอล คานต ซ่ึงคานต ก็ไดใหคําตอบ “เราไมสามรถรูความจริงได” แตคานตไดใหวิธีการแสวงหาความรู

ตามแนวทางปรชัญาของทาน อันไดชื่อวา “เหตุผลบริสุทธ์ิ” ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงเปาหมายสําคัญทางทฤษฎีของเหตุผลบริสุทธ์ิ  

เหตุผลบริสุทธ์ิเปนหลักการของการทํางานโครงสรางสมองในการแสวงหาความรูของคานต มีวิธีการคิดประกอบดวย

ชุดความคิดชุดเดียวที่เรียบงายหรืออยางไมมีเงื่อนไข เปนวิธีการคิดที่ตองใชทั้งประสาทสัมผัสและการตรึกตรองดวยเหตุผล  

และมนุษยทุกคนมีศักยภาพน้ีทุกคนเหมือนกันหมด ดังน้ัน เหตุผลบริสุทธ์ิจึงเปนความรูสากล 

มนุษยเรารับรูโลกภายนอกและจักรวาลผานทางประสาทสัมผัสและระบบการทํางานของมนัส เหตุผลบริสุทธ์ิของ

คานต ความจริงภายนอก (Noumena) จึงเปนกระบวนการโครงสรางสมองซ่ึงมีกระบวนการการทํางานอยู 2 ขั้น คือ  

5.2.1. ข้ันแบบบริสุทธิ์ของผัสสะ (Pure forms of Sensation) คือ เปนความรูที่จะไดจากประสาทสัมผัส 

หรือ ไดจากการที่อายตนะภายนอกและอายตนะภายในกระทบกัน ในกลไกขั้นน้ีไดแบงออกเปน 2 อยางคือ  

5.2.1.1. อวกาศ (Space) หมายถึง ส่ิงที่มีรูปราง ขนาด มีการกินที่ ที่เราสามารถสัมผัสได ไมวาจะเล็ก

เพียงใดก็ตาม ทรรศนะที่เขาใจอวกาศวา เปนเพียงรูปแบบการรับรูโลกภายนอกตามธรรมชาติของมนัส ถาไมมีมนัสก็ไมมี

อวกาศ คานตมีทรรศนะเก่ียวกับอวกาศเชนน้ี จะเห็นไดวาตามทรรศนะของอิมมานูเอล คานต จิตจะเปนส่ิงที่มีบทบาท รับรูได

ซ้ึงอวกาศ ขอเพียงแตใหอยูในวิสัยที่ประสาทสัมผัสจะรับรูได  

5.2.1.2. กาล (Time) หมายถึง ความนาน ความเร็ว ตัวแสดงระยะเวลาลําดับกอนหลังของเหตุการณตาง ๆ 

ทั้งหมด ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ที่เรารูสึกได หมายถึง กาล ความสัมพันธที่แสดงลําดับกอนหลังของเหตุการณที่เกิดขึ้น 

กาลเปนตัวเชื่อมอดีต ปจจุบัน และอนาคตจะเห็นไดวา กาล เปนส่ิงที่ถูกจิตรูสึกได เพราะเปนเพียงสวนหน่ึงในกลไกของจิตของ

เราเพื่อปรับปรุงความจริง (Noumena) ใหจิตเราไดรับรู  

ความเปนจริงภายนอกเม่ือไดผานกลไกของสมองขั้นแรก แลวกลายเปนความรูเฉพาะส่ิง (Particulars) ความรูเฉพาะ

ส่ิงเปนส่ิงทีเ่กิดจากประสาทสัมผัส แลวยังเปนความรูเก่ียวกับส่ิงเฉพาะหนวยน้ัน ๆ  

5.2.2. แบบบริสุทธิ์ของความเขาใจ (Pure forms of Understanding) เม่ือความรูเฉพาะหนวยไดผาน

กลไลของ “แบบบริสุทธ์ิของความเขาใจ” ความรูเฉพาะหนวยเหลาน้ีก็จะไดกลายเปนความรูสากล ในขั้นน้ีกลกไกการทํางาน

ของมนัสน้ัน คานตไดแบงเปน 12 ขั้นตอน ที่เรียวกวา “ปทารถะ” (Categories) ความรูขั้น 2 น้ี เปนกิจกรรมภายในใจหรือ

ความรูซ้ึงเกิดขึ้นจากการครุนคิดตรึกตรองที่รวมเอาประสบการณที่ไดจากประสาทสัมผัสซ่ึงไดผานกลไกขั้น อวกาศและกาล 

มาแลวในขั้นที่ 1 มาตัดสิน เม่ือผานกระบวนการของสมองทั้ง 12 ชั้นมาแลว กลายเปนความรูสากล ความรูสากลน้ีจะรวบรวม
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กฎเกณฑและสูตรตาง ๆ ของคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรดวย  ดังน้ัง ทั้งความรูส่ิงเฉพาะและความรูสากลจึงยังเปนไดเพียง

ความรูที่ปรากฏ (Phenomena) แกจิตของเรา แมแตความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรก็ไมสามารถใหความจริงแกเรา

ได เพราะความรูทั้งทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรก็ไดผานกระบวนการโครงสรางกลไกของสมองมาแลวทั้งน้ัน เลย

กลายเปนความรูเทาที่เพียงปรากฏแกจิตของเราเทาน้ัน หาใชความจริงแทภายนอกเลย 

ดังน้ันมนุษยจึงไมสามารถเขาใจ “สรรพส่ิงที่แท” (Noumena) หรือ “ส่ิงที่เปนจริงในตัวเอง” (Thing in itself) ได 

เพราะความรูเก่ียวกับโลกภายนอกที่มนุษยมีน้ันเปนเพียงภาพปรากฏของกลไกของสมอง ที่ผานประสาทสัมผัสและระบบการ

ทํางานของจิตมาแลว มนุษยจึงรับรูไดเพียงแคปรากฏการณเทาน้ัน (Phenomena) 

5.3. วิเคราะหความสัมพันธของเหตุผลบริสุทธิ์ในญาณวิทยาของ อิมมานูเอล คานต กับญาณวิทยาในนวยุค 

จากการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 3 พบวา ความสัมพันธของเหตุผลบริสุทธในญาณวิทยาของอิมมานูเอล คานต 

กับญาณวิทยาในนวยุค ซ่ึงเหตุผลบริสุทธ์ิ (Pure Reason) น้ัน จัดเปนสวนหน่ึงในทฤษฎีความความรูหรือญาวิทยาของอิมมานู

เอล คานต ซ่ึงมีความสําคัญจัดวาเปนปรัชญาบริสุทธ์ิสาขาหน่ึง มีเปาหมายในการแสวงหาวา “เรารูความจริงไดอยางไร” ซ่ึงใน

การศึกษาเหตุผลบริสุทธ์ิของอิมานูเอล คานต  พบวา “เราไมสามารถรูความจริงได” ไดเลย แตสามารถนําเหตุผลบริสุทธมา

เปนแนวทางในการแสวงหาความรูทางปรัชญาได จากที่ไดศึกษาเหตุผลบริสุทธ์ิมาแลวน้ัน สามารถวิเคราะหไดวา อิมมานูเอล 

คานต ไดนําวิธีการแสวงหาความรูมาจากทั้งสองสํานัก คือ  

5.3.1. อิมมานูเอล คานต ไดนําความรูที่ไดจากการรับรูทางประสาทสัมผัส มาเปน “แบบบริสุทธ์ิของผัสสะ” 

(Pure forms of Sensation) แลวออกมาในแบบ อวกาศ และ กาละ อันเปนความรูที่ประยุกตมาจากสํานักประสบการณนิยม 

5.3.2. อิมมานูเอล คานต ไดนําความรูที่ไดจากการคิดอยางมีเหตุผล มาเปน “แบบบริสุทธ์ิของความเขาใจ” 

(Pure forms of Understanding) แลวก็ไดออกมาในรูปแบบของ “ปทารถะ” (Categories) อันเปนความรูที่ประยุกตมาจาก

สํานักเหตุผลนิยม 

ซ่ึงหลังจากที่อิมมานูเอล คานต ไดคิดทฤษฎีเหตุผลบริสุทธ์ิน้ีแลวนําไปสูการประสานกันของสํานักทั้ง 2 สํานักทาง

ญาณวิทยา เปนเหตุใหในเวลาตอมาไมมีนักปรัชญาคนใดเรียกตัวเองวา เปนนักปรัชญาสํานักประสบการณนิยมหรือสํานัก

เหตุผลนิยมอีกเลย 

 

6. ขอเสนอแนะ 
 

6.1. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเก่ียวกับเหตุผลบริสุทธ์ิของอิมมานูเอล คานต ในเชิงญาณวิทยา” 

ของอิมมานูเอล คานต จากทฤษฎีและแนวคิดในเชิงญาณวิทยาของคานต ยังมีเน้ือหาที่นาสนใจ เพราะประเด็นดานเหตุผล

บริสุทธ์ิน้ันเปนเพียงการวางหลักสากลไวใหแกเหตุผลในระดับสูงขึ้น ซ้ึงเหตุผลในระดับที่สูงขึ้นน้ี คานตไดมุงหมายถึงเหตุผล

ทางดานจริยศาสตร 

มีประเด็นที่นาสนใจที่ผูวิจัยทราบ แตยังไมไดทําการศึกษา ผูวิจัยจึงขอเสนอใหนักศึกษาที่กําลังจะทํางานวิจัย ใหได

ทํางานวิจัยในประเด็นที่นาสนใจดังตอไปน้ี 

1.  ควรจะมีการทํางานวิจัย “การศึกษาวิเคราะหแนวคิดดานอภิปรัชญาทางศีลธรรม ในมุมมองของอิมมานูเอล 

คานต”  

2.  ควรจะมีการทํางานวิจัย “การศึกษาวิเคราะหแนวคิดดานรากฐานอภิปรัชญาของวิทยาศาสตรธรรมชาติ ของอิม

มานูเอล คานต” 

3.  ควรจะมีการทํางานวิจัย “การศึกษาวิเคราะหกฎธรรมชาติซ่ึงเปนรากฐานของกฎสากล ในมุมมองดานจริยศาสตร

ของอิมมานูเอล คานต” 
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6.2. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใชประโยชนตอไป 

จากที่ไดศึกษาเหตุผลบริสุทธ์ิมาแลวนําเปนแนวทางในการแสวงหาความรู เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาแนวคิด

ของตนและสังคม ใหมีการประยุกตใชปรัชญาเหตุผลบริสุทธ์ิ เพื่อเปนแนวทางการยอมรับฟงเหตุผลคนอ่ืนแมวาจะไมเห็นดวย 

ใชความมีเหตุผลในการโนมนาวใหผูอ่ืนรับฟง ในส่ิงที่เราตองการจะส่ือออกไป การประนีประนอมในการโตแยงและในการ

ดําเนินชีวิตสืบไป 

ผูวิจัยคิดวาการศึกษาปรัชญาเหตุผลบริสุทธ์ิน้ี คงมีการนําไปใชประโยชนดังตอไปน้ี 

1.  นําเหตุผลบริสุทธ์ิไปใชในการประนีประนอมในการโตแยง (debate) 

2.  นําเหตุผลบริสุทธ์ิไปใชในการยอมรับฟงเหตุผลผูอ่ืนแมวาเราจะไมเห็นดวย แลวคอยชี้แจงประเด็นตาง ๆ วาเรา

ไมไดดวยอยางไร 

3.  นําเหตุผลบริสุทธ์ิไปใชในโนมนาวผูอ่ืนใหรับฟงในส่ิงที่เราตองการสือออกไป ดวยการพูดที่ถอยทีถอยอาศัย ไมใช

ความรุนแรง 
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ศึกษาวิเคราะหแนวคิดของปรัชญามนษุยนิยมใน ฮตี 12 คลอง 14 

A Critical Study of Humanism in Heet 12 Klong 14 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะหแนวคิดของปรัชญามนุษยนิยมใน ฮตี 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 ซ่ึงไดสงอิทธิพลตอระบบคิด เศรษกิจ สภาพสังคมทั่วโลกนับตั้งแตราวศริสตศตวรรษที่ 16 

เปนตนมา ในแงปรัชญา มนุษยนิยมดูดกลืนไปกับระบบคิดของสํานักปรัชญาตาง ๆ หลายสํานักดวยกันแตก็ไดสรางอัตลักษณ

พิเศษของตนขึ้นมาดวย คือ มีการขับเนนภาวะความเปนมนุษย โดยมีอุปกรณคือ ระบบปรัชญาที่ไดแทรกซึมดูดกลืนไวน้ัน 

สวน ฮีต 12 คลอง 14 ถือเปนประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญของคนในกลุมวัฒนธรรมลาว – ไทย ซ่ึงมีอิทธิพลตอวิธีคิด วิถีชีวิต 

ความเปนอยูของผูคนอยางมหาศาล ในแงของแนวคิดทางปรัชญา ฮีต 12 คลอง 14 มีลักษณะที่สอดคลองกับแนวคิดมนุษยนิยม

คือ มีการขับเนนใหความสําคัญกับภาวะความเปนมนุษย มีมนุษยเปนศูนยกลางของความสนใจทั้งในรูปวิธีคิดที่เปนเหตุผลเบื้องหลัง 

และทั้งในแงที่เปนจารีตการปฏิบัติที่ปรากฏอยูในประเพณีพิธีกรรมน้ัน 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 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1112 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

1. บทนํา 
 

ฮีต 12 คลอง 14 เปน Folklore หรือ คติชาวบาน (บุปผา  บุญทิพย, 2532 : 1 - 19) ที่แพรหลายในกลุมคนเชื้อ

สายไทย - ลาว สันนิษฐานวาอาจจะมีจุดกําเนิดเริ่มตนมาจากแรงกระเพื่อมทางวัฒนธรรมบางอยางในหมูคนที่อาศัยรวมกลุม

กันในบริเวณเมืองแถง หรือ สิบสองจุไทยในอดีต ซ่ึงคนกลุมน้ีแมกระทั่งปจจุบันก็ยังมีถิ่นอาศัยกระจัดกระจายครอบคลุมพื้นที่

กวางใหญอยูในภูมิภาคเอเชียอาคเนย (ผไท ภูทา, 2553 : 122) ดังน้ันนอกจากที่จะกลาววา ฮีต 12 คลอง 14 มีบทบาทเปน

ความเชื่อเฉพาะถิ่น หรือ Folklore แลว ยังอาจกลาวไดวา ฮีต 12 คลอง 14 เปน Universal lore of South – East Asia 

คือ เปนคติพื้นบานของภูมิภาคเอเชียอาคเนยก็ได เพียงแคเราอาจยังไมไดสังเกตถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมอยางมหาศาลที่ชน

กลุมน้ีผลิตและสงออกมา หรือไมก็อาจเปนไปไดวาเรายังไมไดมีความตั้งใจที่จะทําความรูจักอยางเพียงพอเทาน้ัน ในป

พุทธศักราช 2561 ทามกลางความคาราคาซังจนถึงกับไมแนใจวาขณะน้ีประชาคมอาเซียนไดรวมตัวกันอยางที่เคยมีคํา

ประกาศไวนานแลวหรือยัง แตการใหความสําคัญกับการศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนในพื้นถิ่นอาเซียนก็ถือวายัง

สามารถกอใหเกิดคุณูปการไดอยางไมตองสงสัย ดังน้ัน ในงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหแนวคิดมนุษยนิยมใน ฮีต 12 คลอง 

14” ซ่ึงเปนวิทยานิพนธเพื่อเสนอขอจบการศึกษาระดับปริญญาโทของผูเขียน และ ยังเปนตนตอแหงการนําเสนอขอมูลใน

บทความน้ีจึงมีความพยายามอยางยิ่งที่จะรวบรวมนําเสนอขอมูลและแสดงบทวิเคราะหแงมุมที่สําคัญในผลงานชิ้นน้ีไวใหได

มากที่สุด  

อยางไรก็ตาม ในการที่จะศึกษา ฮีต 12 คลอง 14 เชิงปรัชญาก็ยังถือวาไมใชเรื่องงายนัก เพราะวาวิชาปรัชญาเปน

วิชาที่คอนขางจะกินเน้ือหาทางวิชาการอยางคอนขางกวาง หากทําการศึกษาไปในทุกแงมุมก็อาจทําใหภาพที่ไดกวางเกินไปจน

ขาดจุดนาสนใจ ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงเลือกที่จะศึกษาเฉพาะเพียงในแงที่เห็นวาเก่ียวของกับแนวคิดปรัชญามนุษยนิยมเปน

สําคัญ เพราะเห็นวาแนวคิดมนุษยนิยมมีความคิดที่นาสนใจหลายประการเปนตนวา มีการยึดถือมนุษยวาเปนสิ ่งหน่ึงใน

ธรรมชาติ มีศักดิ์ศรี มีคา และ มีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองได (ราชบัณฑิตยสถาน, 2532 : 49)  หรือ มีการยึดเหน่ียวมโน

ทัศนดานศีลธรรม จริยธรรม ภราดรภาพ เสรีภาพของมนุษยเปนเน้ือหาสาระสําคัญ (พินิจ รัตนกุล, 2549 : 45) ซ่ึงสาระบาง

ประการดังกลาวน้ีไดแสดงออกในบางรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ การใหเกียรติกันในลําดับชั้นเครือญาติทางสังคม ความเอ้ือ

อาทร และ การถือความเปนพี่เปนนองที่พบเห็นไดภายใตวัฒนธรรมแบบ ฮีต 12 คลอง 14 ดวยเชนกัน 

กระน้ัน  ส่ิงหน่ึงที่ปฏิเสธไมไดที่ไดสะทอนควบคูไปกับจารีตแบบ ฮีต 12 คลอง 14 ก็คือ การที่มักจะมีภาพจําของ

การยึดถือปฏิบัติอยางตาม ๆ กันมาโดยไมรูตนสายปลายเหตุ การขาดการใชเหตุผลเพื่ออธิบายตนกําเนิดของความเชื่อ การยก

เหตุผลใหเปนเรื่องเทพนิยายปรัมปรา ส่ิงเหลาน้ีขัดแยงโดยตรงกับแนวคิดมนุษยนิยม  การถือชื่ออยางไมพิจารณา หรือ การมุง

แสวงหาเพียงความสุขสําราญทางเน้ือหนังอยางไมสนใจมิติดานจิตวิญญาณ ตลอดถึงการยึดเหน่ียวเปลือกนอกทางพิธีกรรม

โดยที่ผูปฏิบัติก็มิไดรูความหมาย เปนส่ิงที่เขาไมไดกับแนวคิดมนุษยนิยม ดังน้ีจึงอาจเกิดคําถามไดวา ในกระบวนการที่เปนไป

ของ ฮีต 12 คลอง 14 น้ีจะไดมีแนวคิดทางปรัชญาที่ลึกซ้ึงแฝงอยูเบื้องหลังจริงหรือไม หรือ เราพอจะมีวิธีเขาไปศึกษารับรูถึง

กระบวนการเหลาน้ีอยางลึกซ้ึงไดอยางไร ในความเห็นของผูวิจัย คําถามเหลาน้ีเปนประเด็นปญหาสําคัญที่ควรไดรับความ

สนใจและศึกษาอยางจริงจัง  

 ดังน้ัน เพื่อตองการศึกษาวิเคราะหกระบวนการทางปรัชญาใน ฮีต 12  คลอง 14 และ ตองการที่จะศึกษาถึง

พัฒนาการ อิทธิพล การสงผลกระทบ และ หลักการณของแนวคิดปรัชญามนุษยนิยมที่ปรากฏใน ฮีต 12  คลอง 14 ผูวิจัยจึง

ไดนําขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาตามแนวทางปรัชญามนุษยนิยม และ แนวทางการปฏิบัติที่มีอยูใน ฮีต 12  คลอง 14  ตั้งเปน

สมมุติฐานเบื้องตนวาแนวคิดทั้งสองน้ีอาจมีความเก่ียวของสัมพันธกันบางระดับ ซ่ึงพอจะนํามาศึกษาวิเคราะหในรูปของความ

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 
 

งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เปนหลัก และ มุงเนนศึกษา

วิเคราะหแนวคิด ฮีต 12  คลอง 14 ในประเด็นที่เก่ียวของกับแนวคิดปรัชญามนุษยนิยม ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยดังน้ี 

3.1 ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสารปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ 

3.2 ศึกษาวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการรวบรวม 

3.3 สรุปและนําเสนอขอมูลที่ไดจากศึกษาวิเคราะหในครั้งน้ี 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหแนวคิดของปรัชญามนุษยนิยมใน ฮีต 12  คลอง 14” ผูวิจัยสามารถสรุป

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ไดทําการวิจัยตามลําดับดังตอไปน้ี 

4.1 จากการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 1  

พบวา แนวคิดมนุษยนิยม เปนแนวคิดทางปรัชญาที่สําคัญซ่ึงทรงอิทธิพลยิ่งตอกระบวนการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหว 

ของโลก นับแตราวคริสตศตวรรษที่ 15 - 16 เปนตนมา (ทองสุก  เกตุโรจน, 2529 : 141 – 144) แนวคิดน้ีไดสงอิทธิพล

ครอบงําไปในกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการโดยมนุษย หลักการของแนวคิดมนุษยนิยมกลาววามีจุดประสงคเพื่อ “เชิดชูภาวะ

ความเปนมนุษย นําความสนใจทั้งหมดพุงไปสูความคิดรวบยอดที่วา มนุษยเปนจุดศูนยกลาง...ฯ และเปนแกนหลักที่กอจะให

เกิดการพัฒนาทั้งมวล” (ใจรัตน  จตุรภัทรพร, 2541: 2) แนวคิดมนุษยนิยมมีระบบปรัชญาเปนของตนเฉพาะแตในสวนของตัว

หลักการเทาน้ัน สวนในดานรายละเอียดปลีกยอยโดยมากมักจะเปนการหยิบยืมแนวคิดมาจากแหลงอ่ืน แตทั้งน้ีเราก็ยัง

สามารถพอประมาณไดวา มนุษยนิยม มีแนวคิดทางปรัชญาที่สําคัญดังตอไปน้ี 

4.1.1 แนวคิดทางอภิปรัชญาในมนุษยนิยม 

ในเชิงหลักการ แนวคิดมนุษนิยมมีการจัดวางโครงสรางทางอภิปรัชญาไววา อภิปรัชญาในมนุษยนิยมจะตอง

ตั้งอยูบนความเชื่อทางประสบการณ การรับรู และ ประสาทสัมผัสของมนุษย ที่ซ่ึงความจัดดเจน ความรู และ ความจริง ถูก

ประเมิน และ วัดคาโดยมีคุณลักษณะของความเปนมนุษยเปนพื้นฐาน มนุษยมีความสามารถที่จะกําหนดความจริงและกุม

ชะตาชีวิตของตนเองได แนวคิดทางอภิปรัชญาของมนุษยนิยมจึงมาขมวดอยูในระหวางองคประกอบตาง ๆ เหลาน้ีคือ โลก 

ปรากฏการณ และ ความจริง (World, Phenomenon and Truth) ซ่ึงสัมพันธกับการรับรู และ ขึ้นตรงตอประสบการณของ

มนุษย (experience) กลุมแนวคิดที่มีความสอดคลองกับแนวคิดมนุษยนิยมก็ดังเชน เหตุผลนิยม ธรรมชาตินิยม สัมพัทนิยม 

อัตถิภาวนิยม อเทวนิยม อวัตถุนิยม เปนตน 

4.1.2 แนวคิดญาณวิทยาในมนุษยนิยม 

ดังที่กลาวไปแลววาอภิปรัชญาในแนวคิดมนุษยนิยมมีพื้นฐานตั้งอยูบนความเชื่อม่ันทางประสบการณ การรับรู 

และ ประสาทสัมผัสของมนุษย จึงมีผลทําใหกลุมแนวคิดทางญาณวิทยามีความโนมเอียงไปในกลุมแนวคิดประสบการณนิยม 

คือ เห็นวาความรูไมใชส่ิงที่มนุษยมีติดตัวมาแตกําเนิด แตเกิดขึ้นจากการเรียนรูเชี่ยวกรําขึ้นจากประสบการณและสติปญญา
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ของตนเอง จึงทําใหทฤษฎีทางญาณวิทยาในมนุษยนิยมมีสวนประกอบทางญาณวิทยาตามแบบของตนอยางนอยสองสวน

ดวยกัน (สิทธ์ิ  บุตรอินทร, 2554 : 115) คือ  

(1) มีทฤษฎีที่รับมาจากแนวคิดกลุมประจักษยนิยม/ประสบการณนิยม (Empiricism) เปนองคประกอบ/

โครงสรางหลัก และ  

(2) มีตรรกศาสตรเชิงอุปนัย (Inductive Logic) เปนองคประกอบในการใชเหตุผลเพื่อทดสอบความจริง

ระดับสูงที่เปนนามธรรม  

ดังน้ัน จึงทําใหภาพรวมของญาณวิทยาในมนุษยนิยมมีลักษณะจัดอยูในกลุม Logical empiricism หรือ 

ประสบการณนิยมเชิงตรรกะ (อานเพิ่มเติมเรื่อง “ประสบการณนิยมเชิงตรรกะ” ใน ราชบัณฑิตยสถาน, 2532 : 64 - 65) คือ 

มีการนําเอาความจริงที่ไดจากประจักษยะมาใชเปนกรอบอางอิงเพื่อยืนยันขอเท็จจริงหลัก แตก็อาจมีการนําเอาตรรกวิธีเชิง

อุปนัยมาใชสืบคนลึกลงไปในขอบขายที่อยูเลยนอกเหนือออกไปจากประจักษยะที่รับมาจากประสาทสัมผัสโดยตรงดวย  

4.1.3 แนวคิดจริยศาสตรในมนุษยนิยม 

ในทางจริยศาสตรอาจมองไดวาแนวคิดมนุษยนิยมมีทาทีเก่ียวกับหลักการทางปรัชญาวา เปนเพียงเครื่องมือที่

จะทําใหตนสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคไดเทาน้ัน ปรัชญาเปนเพียงเครื่องมือไมใชเปาหมาย มนุษยนิยมเล็งเห็นวาภาวะความ

เปนมนุษยควรถูกเชื่อมโยงไปสูแนวคิด หรือ วิธีการปฏิบัติที่มุงเนนใหเกิดการดําเนินชีวิตที่มีความผาสุก (Pleasure) คนพบ

สันตสุิข (Bliss) ทั้งในแงเหตุผล (Logical) และ ความเปนจริงที่พิสูจนได (บัญชา เกียรติจรุงพันธ, 2543 : 12) ดังคํากลาวที่วา 

“ณ จุดสูงสุดทางจริยศาสตรของมนุษยนิยม ดวยนามของความเจริญงอกงามทั้งหลาย จุดประสงคของเราคือ การนําพาสันติ

สุข ความสุขสงบทางจิตวิญญาณ การบมเพาะปรัชญาแหงความเห็นอกเห็นใจมาสูมนุษยชาติในระดับมหภาค และ แตละ

ปจเจกชน” (Corliss Lamont, 1997: 248 - 249) แนวคิดทางจริยศาสตรของมนุษยนิยมจึงมีส่ิงที่พิเศษแตกตางออกไปจากจ

ริยศาสตรอ่ืน ๆ ตรงที่ใหความสําคัญกับการจัดเรียงลําดับความสําคัญกอนหลังของปญหา สําหรับการรับประเด็นเชิงคุณคา

อยางใดอยางหน่ึงเขามาสูการพิจารณาวา จะตองยึดถือหลักการวาดวยประโยชน และ ความผาสุกของมนุษยเปนที่ตั้งและเปน

จุดหมายปลายทางซ่ึงควรบรรลุถึงใหไดกอนเสมอ ดังน้ันกลุมแนวคิดทางจริยศาสตรที่สอดคลองกับมนุษยนิยมที ่สุดจึงเปน 

Utilitarianism หรือ กลุมประโยชนนิยมน่ันเอง 
 

4.2 จากการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 2  

พบวา ฮีต 12  คลอง 14 เปนประเพณี/วัฒนธรรม (tradition or culture) ที่สืบเน่ืองมาจากอาณาจักรชุมชนลาว

โบราณ ซ่ึงมีนัยสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการกอรางสรางอาณาจักร และ การรวมกลุมชาติพันธุลาวในเวลาตอมา ในบาง

บริบทอาจเปรียบไดวา ฮีต 12  คลอง 14 เปนแกนหลักของกิจกรรมทางปรัชญาที่ชาวชุมชนลาวโบราณรวมกันหลอหลอม

ขึ้นมา โดยผานกระบวนการทางวิวัฒนาการหลายขั้นตอน จนในทายที่สุดก็เกิดเปนรูปแบบเฉพาะตัวเฉพาะกลุมที่ชาวชุมชน

สามารถนํามาใชงานใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตในชีวิตจริง ในที่น้ีเราสามารถแบงการศึกษาประเด็นตาง ๆ ใน ฮีต 12  

คลอง 14 ไดดังตอไปน้ี 

ในดานความหมาย ฮีต 12 คลอง 14 น้ันมาจากคําวา จารีต 12 อยาง กับ ครรลอง หรือ คลองธรรม 14 ขอ ซ่ึงเม่ือ

วาในแงพิธีกรรม และ การปฏิบัติมีดังตอไปน้ี 

4.2.1 ฮีต 12  

ไดแกจารีต 12 อยาง มีดังตอไปน้ี ฮีตที่ 1 เดือนเจียงหรือเดือนอายทําบุญเขากรรม/พิธีรับแถน, ฮีตที่ 2 เดือนยี่

ทําบุญคูณลาน/พิธีเล้ียงแถน, ฮีตที่ 3 เดือนสามทําบุญบุญขาวจ่ี, ฮีตที่ 4 เดือนส่ีทําบุญเผวส, 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 มีดังตอไปน้ี 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

สรุปแยกเปนประเด็นวิเคราะหไดดังตอไปน้ี  

4.3.1 แนวคิดทางอภิปรัชญา  

แนวคิดทางอภิปรัชญาที่ปรากฏใน ฮีต 12  คลอง 14 แสดงออกมาใน 2 ลักษณะคือ (1) รูปแบบที่แสดงออกมา

ใหสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง เชน ที่อยู ในรูปคําแนะนําส่ังสอน ความเชื่อที่บอกตอกันมา เรื่องเลาตํานานนิทานปรัมปรา 

หรือ ขอแนะนําใหประพฤติตามตาง ๆ (2) รูปแบบที่แสดงใหเห็นโดยทางออม อาจเรียกสวนน้ีวาเปนชุดเหตุผลเบื้องหลังที่เปน

ตัวกระตุนใหเกิดความเชื่อและการกระทําเชนที่วาน้ัน ๆ เชน สามัญสํานึกรวมของกลุมชน เหตุผลดานความอยูรอดตาม

ธรรมชาติ ความตองการแสดงและคงอัตลักษณ ซ่ึงเม่ือวิเคราะหแลวสามารถนําไปสูขอสรุปวา ฮีต 12  คลอง 14 มีความ

สอดคลองกับกลุมแนวคิดอภิปรัชญาของมนุษยนิยมดังน้ี  

(1) แนวคิดอเทวนิยม (Atheism) แนวคิดน้ีอยูตรงขามกับลัทธิดลบันดาล โดยสวนลึกแลวแม ฮีต 12  คลอง 

14  จะมีความเชื่อเชื่อมโยงไปถึงความเชื่อเรื่องแถน หรือ เรื่องทางจิตวิญญาณอยูมาก แตก็ไมไดมีความเชื่อในทํานองที่วาพวก

แถน หรือ เรื่องทางจิตวิญญาณเหลาน้ันจะทรงสภาพเปนเทพผูสรางดลบันดาลอะไร ตรงกันขาม นัยจากเรื่องเลากลับแสดงให

เห็นวา การเคารพบูชาแถนซ่ึงถือกันวาเปนเทพเจาสูงสุดหรืออาจถือเปนตัวแทนมโนภาพดานจิตวิญญาณของคนลาวคนอีสาน 

เปนการเคารพบูชาในแงที่วา แถนน้ันเปนกลุมชน ซ่ึงอาจจะเปนบรรพบุรุษทีมี่บุญคุณแตครั้งเม่ือเริ่มสรางบานแปงเมืองอันควร

แกการเคารพบูชา ในแงน้ีประเด็นหลักจึงมองวา ฮีต 12  คลอง 14 มีสภาพเปนตัวแทนของแนวคิดลดทอนคุณสมบัติเทพเจา

ใหมีความเปนมนุษย สามารถเขาถึงและปฏิสัมพันธไดในลักษณะที่มนุษยพึงกระทําตอมนุษยทั่วไป ตัวอยางที่พบแนวคิดอเทวนิ

ยมใน ฮีต 12  คลอง 14 ก็อยางเชน ฮีตเดือนเจียง – เดือนยี่ ทําบุญลงขวงรับแถน - เล้ียงแถน, ฮีตเดือนหก บุญบั้งไฟ, ฮี

ตเดือนเกา บุญขาวประดับดิน เปนตน 

(2) แนวคิดธรรมชาตินิยม (Naturalism) เปนแนวคิดที่พิจารณาความเปนจริงของชีวิต หรือ ความเปนไปของ

เหตุการณตาง ๆ วาเปนผลพวงมาจากกฎเกณฑในธรรมชาติไมไดเกิดจากความบังเอิญ หรือ การดลบันดาล เชื่อในความ

สืบเน่ืองของเหตุผลกฎเกณฑธรรมชาติวาเปนมูลบทปฐมเหตุของการกอเกิด คล่ีคลาย และ ลมสลายของส่ิงตาง ๆ เพราะคนใน

วัฒนธรรม ฮีต 12 คลอง 14 สวนมากมีวิถีชีวิตผูกพันอยูกับธรรมชาติ จึงเชื่อวา กฎเกณฑของธรรมชาติน้ันเปนสัจธรรมสูงสุด 

ส่ิงตาง ๆ รวมถึงมนุษยก็เปนผลผลิตหน่ึงของธรรมชาติไมใชเปนผลจากการบันดาลของเทพเจาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเหนือธรรมชาติอ่ืน 

ดังเห็นไดจากตํานานกําเนิดคนลาวคนอีสานที่เชื่อวา การกําเนิดคน/สังคม เกิดขึ้นโดยอาศัยการวิวัฒนาการซ่ึงเปนไปตามลําดับ

การพัฒนาโดยธรรมชาติของสังคม สวนประเด็นเรื่อง โลกมนุษย และ โลกแถน น้ันก็อาจเปนเพียงภาพตัวแทนที่แสดงถึง

ชวงเวลาของการถายเทวัฒนธรรม ภูมิปญญา และ วิทยาการ จากคนกลุมหน่ึงไปยังคนอีกกลุมหน่ึง (จากโลกแถนสูโลกมนุษย) 

เพื่อที่วา ในทายที่สุดคนทั้งสองกลุมน้ีจะไดหลอมรวมเปนหน่ึงเดียว และ คนพบวิธีที่จะอยูรวมกันอยางมีความหวัง ความสุข

ตอไป ฮีต 12 คลอง 14 ที่มีแนวคิดเก่ียวกับธรรมชาตินิยมก็อยางเชน ฮีตเดือนยี่ บุญคูณลาน, ฮีตเดือนหก บุญบั้งไฟ, เปนตน 

(3) แนวคิดสัมพัทธนิยม (Relativist Element) มีความเชื่อพื้นฐานวาทุกสรรพส่ิงดํารงอยูอยางเก่ียวของ

สัมพันธกัน ไมมีส่ิงใดอยูโดดเดี่ยวสมบูรณโดยตัวเอง แนวคิดสัมพัทธนิยมที่พบสวนมากมาจากความเชื่อในลักษณะที่เปนเหตุ

เปนผลตอกันและกันของความจริงในธรรมชาติ ความจริงของชีวิต ในหลักความเปนจริงของกฎเกณฑที่สรางพลวัตการ
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เปล่ียนแปลงตอกันและกันของส่ิงทั้งมวล จากการศึกษาพบวาใน ฮีต 12 คลอง 14 ปรากฏแนวคิดน้ีในลักษณะที่เปนเหตุผล

พื้นหลังซ่ึงเปนตัวคอยกระตุนสนับสนุนความเชื่อ หรือ การปฏิบัติตาง ๆ ใหเกิดขึ้น ตัวอยางที่พบแนวคิดสัมพัทธนิยมก็ดังเชน 

ฮีตเดือนเจียง ทําบุญเขากรรม, ฮีต เดือนเจ็ด บุญซําฮะ, อีตไพรคลองนาย เปนตน ซ่ึงแนวคิดตาง ๆ เหลาน้ีแสดงใหเห็นถึง

ลักษณะของการเก่ียวของสัมพันธกันของส่ิงตาง ๆ วามีลักษณะเปนไปในสองทิศทาง คือ ทั้งในทิศทางที่เปนฝายรับ และ ทั้งใน

ทิศทางที่เปนฝายสงอิทธิพลผลผลิตไปยังสวนอ่ืน ๆ ดวย  

4.3.2 แนวคิดทางญาณวิทยา   

แนวคิดทางญาณวิทยาที่ปรากฏใน ฮีต 12  คลอง 14 สวนมากมักปรากฏออกมาในลักษณะของกระบวนการ

เรียนรูถายทอดคําสอนองคความรูตาง ๆ ซ่ึงสามารถแบงกลุมแนวคิดไดดังน้ี 

(1) เหตุผลนิยม (Rationalism) มีลักษณะที่เชื่อม่ันในการใชเหตุผลเพื่อจัดการแกไขกับปญหาตาง ๆ ซ่ึงทั้งน้ีเรา

อาจควรตองกลาวยอนไปวา ในมุมของมนุษยนิยมมีความเห็นแตกตางในเรื่องกรอบนิยามของแนวคิดเหตุผลนิยมจากนัก

เหตุผลนิยมทั่วไป คือ เหตุผลนิยมแบบมนุษยนิยมน้ันเชื่อวาทั้งเหตุผลบริสุทธ์ิที่ไดจากการไตรตรองพินิจพิเคราะหลําพัง และ 

การพิสูจนทราบจากขอเท็จจริง หรือ เหตุผลตามแนวทางวิทยาศาสตร (scientific, ขอมูลที่อางอิงจากประสบการณ) ลวนเปน

ที่มาของความรูทั้งส้ิน กลุมเหตุผลนิยมในมนุษยนิยมมีความเชื่อม่ันการใชเหตุผลวาจะสามารถจัดการแกไขปญหาตาง ๆ ไดโดย

อางอิงความเปนเหตุเปนผลจากทั้งเหตุผลบริสุทธิ (ที่ไมอางอิงประสบการณ) และ จากเหตุผลเชิงการทดลอง ซึ่งแมในระดับ

การบอกตอความรู หรือ ตัวองคความรูที่พบใน ฮีต 12 คลอง 14 จะมีการเนนใหความสําคัญกับประสบการณ หรือ การลอง

ผิดลองถูกดวยตนเองอยางมาก แตในแงที่มาของความรู และ ลักษณะของความรูซ่ึงนําเขามาสูการเขาถึงความจริงก็มีการขับ

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  เปนผลสืบเน่ืองมาจากการส่ังสมภูมิปญญาลองผิดลองถูกมาดวยประสบการณตรงของตนเอง ในกระบวนการน้ีไดมี

การนําเอาเหตุผลทางอารมณ และ ประสบการณของมนุษยมาใชเปนเครื่องมือในการถายทอดความรู หรือ คิดคนแสวงหา

วิธีแกไขปญหา ดังจะเห็นไดจากลักษณะการบอกตอคําสอนภูมิปญญา หรือ การรักษาวิถีการปฏิบัติตาง ๆ ปรากฎวามีหลายขอ

ที่มักหยิบยกเอาประสบการณซ่ึงเกิดขึ้นในชีวิตจริงมาใชเปนเหตุผลขอมูลอางอิง หรือ ใชเปนอุปกรณส่ือสารใหคนในชุมชนเกิด

ความเขาใจดวย ฮีต 12  คลอง 14 ที่พบวามีความสอดคลองกับ ปฏิบัตินิยม/ประจักษนิยม ดังเชน ฮีตเดือนสี่ บุญเผวส, ฮีตไฮ

คลองนา เปนตน 

4.3.3 แนวคิดทางจริยศาสตร (Ethics) ที่สอดคลองกับปรัชญามนุษยนิยมมีดังตอไปน้ี 

(1) แนวคิดประโยชนนิยม (Utilitarian Element) ฮีต 12  คลอง 14 มีแนวคิดที่ใหความสําคัญกับการกระทําที่

ผูกติดกับผลสัมฤทธ์ิทางการปฏิบัติบางลักษณะ คือ มีการมุงหวังผลสัมฤทธ์ิอันไดแกประโยชนสุขเปนพื้นฐานในการตัดสินวา 

การกระทําลักษณะใดควรถูกถือวาถูกการกระทําลักษณะใดควรถูกถือวาผิด หลักการน้ีเรียกอีกอยางวาการคํานึงผลทางปฏิบัติ

ดวยหลัก มหสุข  (The Greatest Happiness Principle) น่ันเอง จากการศึกษาพบวา ฮีต 12  คลอง 14 ที่สอดคลองกับ

แนวคิดประโยชนนิยมก็อยางเชน ฮีตเดือนยี่ บุญคูนลาน, ฮีตเดือนสาม บุญขาวจ่ี, ฮีตเจาครองขุน , ฮีตทาวคลองเพีย, อีตไพร

คลองนาย, เปนตน  

(2) แนวคิดอิสรเสรีนิยม (Liberalism or Liberalistic Element) มีแหลงที่มาจากลักษณะทางวัฒนธรรมที่

แทรกอยูในวิถีการดําเนินชีวิต ความคิดความเชื่อ และ การปฏิบัติที่ฝงรากลึกในวัฒนธรรมลาว – อีสาน วัฒนธรรมที่วาน้ีคือ 

การมีลักษณะยืดหยุนผอนปรนสูง ไมคอยเชื่อถือความสัมพันธที่อธิบายดวยโครงสรางเชิงอํานาจ ไมเห็นวามีใครที่ควรมีสิทธิถือ

อํานาจสิทธิขาดในทุกเรื่องอยางถาวร มนุษยน้ันควรสัมพันธกันดวยความถอยทีถอยอาศัยในระนาบเดียวกัน 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
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บทคัดยอ  

 

โชติยศาสตร เปนหน่ึงในศิลปศาสตร 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

นํามาสงผานความเชื่อและความศรัทธาในการสรางความศักดิ์สิทธ์ิใหแกสถาบันกษัตริย มาตั้งแตครั้งสมัยโบราณ ศิลปศาสตร 

18 ประการ เปนศาสตรแหงการเรียนรูที่จําเปนตอผูที่จะเปนกษัตริย เปนธรรมเนียมในการปฎิบัติในราชสํานักสยามมาแตครั้ง

โบราณ กลาววา บรรดาพระราชกุมารเม่ือเจริญวัยขึ้น จะทรงไดรับการศึกษาศิลปวิทยาการในศิลปศาสตร 18 ประการ ทั้งไตรเพท

และเวทางคศาสตร จากราชครูประจําราชสํานัก โดยเฉพาะโชติยศาสตรหน่ึงในศิลปศาสตร 18 ประการ ที่ศึกษาถึงดวงดาว

และการทํานายทายทัก อยางไรก็ดีโชติยศาสตรมิใชเปนศาสตรที่เพียงแตผูที่เปนกษัตริยจะศึกษา หากแตยังเปนหนาที่ของบรรด 

าผูที่จะเปนโหราจารยประจําราชสํานักดวยเชนกัน ที่จะตองศึกษาใหเชี่ยวชาญ เพราะศาสตรดังกลาวมีความจําเปนอยางยิ่งตอ

การปกครองบานเมือง และการรบในศึกสงครามในสมัยโบราณ ซ่ึงในกาลสืบตอมาศาสตรดังกลาวไดกลายมาเปนศิลปะศาสตร 

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  
 

โชติยศาสตรเปนหน่ึงในศิลปศาสตร 18 ประการ ของภารตวิทยา อันเปนศิลปศาสตรการศึกษาของชนชั้นสูงที่เปน

กษัตริย ขุนนาง และนักรบ ของอินเดียโบราณ มีหลักฐานการติดตอระหวางอินเดียและสยามประเทศมาตั้งแตครั้งโบราณ  

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 สาระความรูจากคัมภีรเหลาน้ีได

มีอิทธิพลตอการสรางศาสนสถาน และปรากฎจารึกภาพปูนปนที่ปรากฎพระนามของพระมหากษัตริย  ชื่อเมือง  และชื่อ

สถานที่สําคัญตาง ๆ  ตามชื่อที่ปรากฏในคัมภีรทางฝายฮินดู - พราหมณสืบตอกันมา และปรากฎหลักฐานทางคัมภีร

พระพุทธศาสนา ประมาณราวพุทธศตวรรษที่ 6  ไดแก คัมภีรมิลินทปญหา ที่ไดกลาวถึงศิลปศาสตรและวิทยาการของภารต

วิทยาที่ไดนํามาเผยแพรในเวลาดังกลาววา ที่กลาววา“ดูรานะ กุมาร ไตรเพทน้ันมี 3 ประการ และนอกคัมภีรไตรเพทน้ัน 

เรียกวา  “ศิลปศาสตร” และไดกลาววาศิลปศาสตรที่ไดรับการยกยองวาเปนศิลปศาสตรที่เปนเอกของโลกน้ันมีอยูทั้งส้ิน 18 

ประการ อันเปนวิทยาการพื้นฐานของไสยศาสตรและโหราศาสตร  ซ่ึงกอใหเกิดคัมภีรอาถรรพเวทอันเปนหน่ึงในคัมภีรพระเวท

ของศาสนาพราหมณ - ฮินดู ซ่ึงประกอบดวยศาสตรตาง ๆ ดังน้ี 

1.  สูติ  เปนศาสตรทางการฟงและอาน แปลความหมายของเสียงสัตวตาง ๆ ไดทุกชนิด  และสามารถเขาใจใน

สําเนียงภาษาตาง ๆ  ที่มนุษยพูดขึ้น กษัตริยที่มีความรูในเรื่องสูตใินสมัยพุทธกาลน้ันคือพระเจาพิมพิสาร แหงแควนมคธ 

2.  สัมมติ  เปนศาสตรวิชาที่วาดวยการกําเนิดและชื่อของภูเขา  ตนไม กระทั่งส่ิงอ่ืน ๆ  ศาสตรแหงวิชาน้ีได

พัฒนาการเปนคัมภีรปริศนาส้ัน ๆ  เก่ียวกับสรรพนามและจิต 

3.  สังขยา เปนศาสตรที่เก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรที่มีลักษณะที่พิเศษคือ ผูเรียนจะสามารถเรียงลําดับของตัวเลข

เพื่อใหเกิดลวดลาย ที่เรียกกันวา  เลขกล  ตอมาวิชาน้ีไดพัฒนามาเปนคัมภีรตรีนิสิงเห 

4.  โยโค เปนศาสตรที่ เ ก่ียวกับวิชาวิศกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม  เปนศาสตรโบราณของชาว

เปอรเซีย  สามารถทําใหผูเรียนประดิษฐมากล หรือมายนต และครุฑยนต  เพื่อนํามาใชในการศึกสงคราม  กลาววา ในสมัย

พุทธกาลน้ัน พระโพธิราชกุมาร  ซ่ึงเปนพระโอรสของพระเจาพิมพิสารแหงแควนมคธ  เม่ือเรียนวิชาน้ีสําเร็จ จึงไดสราง

ปราสาทโกกนุท  ซ่ึงเปนปราสาทที่มีลักษณะเปนรูปดอกบัวทีส่รางเหมือนลอยอยูกลางทองฟา   

5.  นิติ  หรือนิติศาสตร  เปนศาสตรแหงความเปนครู ที่ใชในการส่ังสอนทาวพระยาทั้งหลาย วิชาน้ีนิยมเรียนคูกับ

นีติและวิเวสิกา  ดังน้ันผูเรียนรูวิชานีติ  เวเสสิกาและอนุเพทน้ีจึงมีชื่อเรียกรวมวาวิชานีติประภาศิต  ซ่ึงเปนวิชาที่ทําให

กฎหมายศักดิ์สิทธ์ิ ในสมัยพุทธกาลผูที่เรียนวิชาน้ี  คือ  พันธุลมัลลบุตร  มหาเสนาบดีแหงแควนมคธ 

6.  วิเสสิกา เปนศาสตรดานรัฐศาสตรและเศรษฐศาสตรในการเล้ียงดูฝูงชนใหเปนสิริมงคล เปนการเรียนรูถึง

หลักการปกครองดูแลประชาชนใหมีความสมบูรณพูนสุข 

7.  คณิกา  เปนศาสตรทางดานดาราศาสตร คําวา คณิกา  มาจากคําวา  คณะ  แปลวา  กลุมหรือหมู  หมายถึง 

กลุมดาว เปนศาสตรการเรียนรูนับนักขัตฤกษ  รูเรื่องดวงดาว  ที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ และปรากฏการณทางธรรมชาต ิ

8.  คัมธัพเพท  เปนศาสตรทางดานดุริยางค และนาฏกรรม  เปนการเรียนรูดนตรีและการรายรํา กลาววาในครั้ง

พุทธกาลน้ัน  ผูเรียนรูวิชาน้ี คือ หมอชีวกโกมารภัจจ   

9.  ติกิจฉา หรือเตกิจฉา  เปนศาสตรทางดานการแพทย  กลาววา ในครั้งพุทธกาล ผูเชี่ยนชาญในศาสตรน้ีอยางยิ่ง 

คือ หมอชีวกโกมารภัจจ   
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10.  อนุเพเพท หรืออนุเวท  เปนศาสตรแหงการยิงธนู  เพื่อการฝกไพรพล ในการควบคุมอานุภาพของการใชอาวุธ

ทําการสูรบทุกชนิดใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด   

11.  ปราณา  เปนศาสตรทางดานประวัติศาสตรและวรรณคดี  เรียนรูเพื่อรูตําแหนงสถานที่ประวัติศาสตร  แสดงถึง

ตําแหนงสถานที่ตาง ๆ  ในชาดก  ตอมาภายหลังจึงกลายเปนประเพณีที่นิยมในการแตงคัมภีรเพื่อบันทึกประวัติศาสตรและ

เรื่องโบราณ ไดแก  ชินกาลมาลีปกรณ  มูลศาสตร  และมหาวงศ  เปนตน 

12.  โชติสา  โชติยศาสตร  หรือโหราศาสตร  เปนศาสตรการนําดวงดาวมาใชพยากรณปรากฏการณตาง ๆ บนโลก 

13.  มายา  เปนศาสตรความรูที่มีความหมายวา  รูวาน่ีเปนแกว  น่ีไมใชแกว  เปนวิชาทางดานสุนทรียศาสตรที่มี

ความลึกซ้ึง  ใหรูในมายาของสรรพส่ิงที่วา  ของจริงของแทหรือไมจริงไมแท กลาววา เปนการมองรูดูออกในจริตมายาของ

สรรพส่ิงตาง ๆ บนโลก  ในเรื่องมหาเวสสันดรชาดก กลาววาเปนวิชาพิชัยสงคราม 

14.  เหตุ หรือเกตุ เปนวิชาตรรกะ  เปนศาสตรที่เรียนรูการรูจักเหตุ  รูจักผลที่เกิดขึ้น  กลาววาเปนศาสตรแหง

เหตุผล หรือวิทยาศาสตร  แตในเรื่องมหาเวสสันดรชาดก กลาววา  เกตุ  หมายถึง การพูด 

15.  วันตา  หรือมันตา เปนศาสตรทางดานการกสิกรรม  เรียนรูในการเล้ียงโค  และกระบือ  เรียนรูการเพาะปลูก

พืช  การทํานาทําไร  รวมถึงเรียนรูการวิเคราะหพืช  ใหเกิดผลผลิตภายในชั่วคืน  ในสมัยพุทธกาลน้ัน พระพุทธเจาไดเพาะตน

มะมวงจากเมล็ดมะมวงภายในคืนเดียว  กอนการแสดงยมกปาฏิหาริย  ดังน้ันกลาวกันวา 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 แสงหรือ 

รางกายจากสวรรค เปนหน่ึงในศิลปศาสตรที่ปรากฎในคัมภีรพระเวทของชาวอินเดีย ความรูทางดานดาราศาสตรของอินเดียมี

ปรากฏในพระเวท ในการแบงเน้ือหาของพระเวทเปน 6 เรื่อง ที่เรียกวา เวทางค มีเรื่องหน่ึงเรียกวา 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) ซ่ึงเปนคัมภีรหน่ึงที่ถือวาอาตมันเปนที่มา

ของทุกส่ิงทุกอยาง คัมภีรน้ีอางคัมภีรอุปนิษัทรุนแรกเปนหลักซ่ึงคัมภีรเหลาน้ันอยูในระยะสุดทายของคัมภีรพระเวท จึงได 

ชื่อวา เวทานต คือ ที่สุดแหงคัมภีรพระเวท เปนการศึกษาถึงแสงของดวงอาทิตยและดวงจันทร การศึกษาถึงดาราศาสตร 

โหราศาสตร และวิทยาศาสตร และการจับเวลาความเคล่ือนไหวของดวงดาวบนทองฟา (James Lochtefeld et al., 2002: 

326 – 327)  กลาววาในศตวรรษที่ 5 มีตําราที่แตงโดยพราหมณ Siddhanta กลาวถึงวิธีการใชการเคล่ือนไหวของดวงอาทิตย

และดวงจันทร เพื่อกําหนดเวลาในการทําปฎิทินที่เรียกวาสุริยคติ และจันทคติ ซ่ึงไดแสดงสูตรตรีโกณมิติ และคณิตศาสตร  

ในการสนับสนุนทฤษฎีการทํานายไวดวย (Kim Plofker et al., 2009: 67 – 68) มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการทําปฎิทิน และ

การทํานายหาฤกษที่เปนมงคล (Monier Monier-Williams et al., 1923: 353) โดยมีการกลาวถึงการใชศาสตรน้ีเปนครั้งแรก 

เพื่อการดูวันในการประกอบพิธีกรรมในพิธีบูชายัญ กลาววาแตแรกเริ่มน้ัน 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

ชาวอินเดียน้ัน กลาววา โหราศาสตร มีความสําคัญอยางยิ่งตอวิถีชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย คัมภีรโชติยศาสตรจะกลาวถึงการตั้งชื่อ

ทารกแรกเกิด ในปฎิทินของชาวอินเดียที่มีอยูประจําบานแตละบานน้ัน จะมีการกลาวถึงวันที่ดี เวลาที่ดีในการประกอบ

กิจกรรมในแตละวัน เชนการแตงงาน การเปดธุรกิจใหม และการยายเขาบานใหม ซ่ึงโหราศาสตรน้ันยังคงมีความสําคัญมากใน

ประเทศอินเดียสมัยใหม (David Pingree and Robert Gilbert, "Astrology; Astrology In India; Astrology in modern 

times" Encyclopædia Britannica. 2008) โดยเฉพาะชาวฮินดูมีความเชื่อวารางกายของสวรรครวมทั้งดาวเคราะหมีอิทธิพล

ตลอดชีวิตของมนุษย (Karma, an anthropological inquiry, pg. 134)  

ความสําคัญของโชติยศาสตร หรือโหราศาสตร มีความสําคัญตอการศึกษาจนเปนเหตุใหมีการบรรจุเขาเปนหลักสูตร

หน่ึงของทางการศึกษาในประเทศอินเดีย 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 “โหราศาสตรในพระเวทไมใชแคหน่ึงในวิชาหลักของความรู

ดั้งเดิมและคลาสสิกของเรา แตน่ีคือระเบียบวิธีซ่ึงจะชวยใหเราทราบถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษยและในจักรวาลใน

ชวงเวลาน้ัน (Supreme Court questions 'Jyotir Vigyan', Times of India, 3 September 2001) ซ่ึงการตัดสินใจ

ดังกลาวของรัฐบาลอินเดีย ไดรับการสนับสนุนจากศาลสูงของรัฐอานธรประเทศ แมวาจะมีการประทวงอยางกวางขวางจาก

กลุมนักวิทยาศาสตรในประเทศอินเดียและนักวิทยาศาสตรชาวอินเดียที่ทํางานในตางประเทศก็ตาม (T. Jayaraman,  

A judicial blow, Frontline Volume 18 – Issue 12, June 09 – 22, 2001 hinduonnet.com Archived 8 July 2017 

at the Wayback Machine.) อยางไรก็ตามการสอนวิชาโหราศาสตรไมไดมีบทบาทเฉพาะทางดานศาสนาเทาน้ัน 

(“Introduction of Vedic astrology courses in universities upheld”. The Hindu. 5 May 2004. Archived from 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1123 

the original on 8 July 2017) เพราะในเดือนกุมภาพันธ 2554 ศาลสูงบอมเบยไดกลาวถึงคําตัดสินของศาลฎีกาในป พ.ศ. 

2547 ซ่ึงเม่ือออกคดีซ่ึงทาทายสถานะทางโหราศาสตรในฐานะวิทยาศาสตร (“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) 

โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีการเคล่ือนไหวในในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเวทแหงชาติ  ในการสอนวิชาโหราศาสตรรวมกันกับ

การศึกษามนตและโยคะ (“Set-up Vedic university to promote astrology”. The Times of India. 9 July 2017. 

Archived from the original on 9 July 2017.) ที่กลาวมาน้ี จะเห็นไดวา โชติยศาสตร หรือโหราศาสตรน้ันมีความสําคัญตอ

ความเชื่อในศาสนาฮินดูที่มีตอชาวอินเดียตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน  

วราหมิหิระ กลาววา โหราศาสตรมาจากคําวา “อโห”  แปลวา กลางวัน และ”ราตรี” แปลวา กลางคืน แตไดตัด

อักษรพยางคแรกและพยางคหลังออก เหลือเพียงคําวา “โหรา” แตเดิมโหราศาสตร เปนหน่ึงในศิลปศาสตร 18 ประการของ

ชาวอินเดีย ที่เรียกวาโชติยศาสตร ซ่ึงมาจากคําวา โชติ แปลวา แสงสวาง หรือดวงดาว 

จากที่กลาวมาน้ี โหราศาสตรจึงเปนศาสตรโบราณที่วาดวยการทํานายหรือการพยากรณดวงชะตาของมนุษยและ

ปรากฏการณตาง ๆ ของโลกโดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเปนหลัก และตอมาไดมีการรวบรวมเปนสถิติเพื่อเปนขอมูลในการ

พยากรณส่ิงตาง ๆ ที่อยูภายใตกฎเกณฑเดียวกัน 
 

 

ภาพที่ 2 โชติยศาสตร ศาสตรแหงการทํานาย ดวงดาวบนทองฟา หน่ึงในศิลปศาสตร 18 ประการ 

ที่มา: https://detechter.com/basic-elements-jyotish-shastra-significance/ 
 

3. ประเภทของโหราศาสตร 
 

โหราศาสตร เปนศาสตรที่ไทยรับมาจากอินเดีย แตมีเอกลักษณเฉพาะตน โดยผสมผสานหลักของความเชื่อในเรื่อง

ของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเขามาเก่ียวของ สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

3.1 ภาคคํานวณ เปนการคํานวณตัวเลข การนับตัวเลข และกฎเกณฑในเรื่องของการหาตําแหนงของดวงดาว 

ตาง ๆ เชน กฎเกณฑในการผูกดวง โดยใชคัมภีรหรือตําราเปนหลักในการพยากรณ เชน คัมภีรสุรยาตร เปนคัมภีรสําหรับ

คํานวณหาจุดเถลิงศก วัน ยาม ราศี เปนตน 

3.2 ภาคพยากรณ เปนการเชื่อมโยงกฎเกณฑโดยการตีความ และเชื่อมโยงความหมายออกเปนลักษณะของคํา

ทํานาย อาจแบงเปน 3 ลักษณะ คือ  

3.2.1 การพยากรณในดานอดีต  

3.2.2 การพยากรณปจจุบัน   
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3.2.3 การพยากรณอนาคต 

3.3 ภาคพิธี เปนการนําหลักของไสยศาสตรเขามาเก่ียวของดวย เรียกวา พิธีสะเดาะหเคราะห โดยการนําพิธีกรรม

มาผสมผสานกันทั้งของพราหมณกับพระพุทธศาสนา เพื่อสรางใหเกิดความศรัทธากับผูที่ใชบริการ สําหรับพระสงฆน้ัน ใชดู

ฤกษดี ไมดี เพื่อนําไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดวย 

หลวงวิจิตรวาทการ ไดกลาวถึงโหราศาสตร หมายถึงวิชาทํานายการณลวงหนา บางอยางใชกําลังดวงจิตและ

บางอยางไมตองใช  สามารถแบงโหราศาสตรออกไดเปน 10 ประเภท คือ 

                1. วิชาการทํานายโดยถืออํานาจของดวงดาวเปนเกณฑ โดยการเอาวัน เดือน ป และเวลาตกฟากมาคํานวณ และ

ทํานายไปตามหลักเกณฑของโหราศาสตร รวมถึงการทํานายประเภทอ่ืน 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. วิชาการทํานายดวยการจับตองส่ิงของ (Psychometry) เชน วิธีจับเสนตรวจเลือดลมของหมอจีน 

                 8. ทิพยจักษุ หรือตาทิพย (Clairvoyance) 

                 9. การดูเคล็ดและลางตาง ๆ (Presage) 

                10. การดูจากการเส่ียงทาย (Oracle) 

 

4. โชติยศาสตรพัฒนาการทางโหราศาสตรไทย 
                 

โหราศาสตรไทยไดรับอิทธิพลมาจากโหราศาสตรอินเดีย กลาววาในครั้งที่พวกพราหมณไดเรียบเรียงคัมภีรไตรเพท

ขึ้นน้ัน ไดจัดทําอรรถขึ้นมาเปนสูตรแบงออกไดเปน 6 เวทางค อันเปนองคแหงพระเวท หน่ึงในเวทางคน้ัน คือ วิชาโชติษะ 

หรือโชติยศาสตร หรือ วิชาโหราศาสตร น่ันเอง ซ่ึงคัมภีรวิชาโชติษศาสตรอันเปนโหราศาสตรอินเดียที่ไดตกทอดมายังประเทศ

ไทยที่ยังหลงเหลืออยูน้ีประมาณ 20 เลม ไดแก คัมภีรสูรยสิทธานตะและคัมภีรพฤหัต สังหิตาของ วราหมิหิร มหาบัณฑิต 

คัมภีรศุกรนีติสาระ เปนคัมภีรพิชัยสงครามของพระศุกรมหาฦาษี คัมภีรภฤคุปรัศนัม เปนตําราศุภฤกษศุภยามของพระภฤคุ 

มหาฦาษี  อยางไรก็ดีแมครั้งในสมัยที่พระพุทธเจาเปนพระโอรสอยูน้ัน พระองคก็ไดทรงเรียนวิชาโชติยศาสตร ตอมาในสมัย

ของพระเจาอโศกมหาราช พระองคไดทรงพยายามปราบหัวเมืองตาง ๆ เพื่อที่จะสถาปนาเปนพระมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ  

เม่ือพระองคทรงประกาศตนเปนธรรมราชาในกาลตอมา ตอมาในสมัยพระเจาศรีวิกรมาทิตยแหงราชวงศเมารยะของอินเดีย  

ในราวปพุทธศักราช 1048 หรือคริสตศักราช 505 มีนักปราชญทางโหราศาสตรของราชสํานัก ไดแก มหาฦๅษีวราหะมิหิรา  

ไดรวบรวมวิชาโหราศาสตรและดาราศาสตรจากตําราและความรูเกา ๆ ของบรรดามหาฦๅษีและนักพรตตาง ๆ ตั้งแตครั้งใน

สมัยพระเวท ที่สืบทอดกันตอมาเม่ือหลายพันปกอน และไดมีการีตั้งกฎเกณฑขึ้นไว เชน การแบงกลุมดาวฤกษบนทองฟา

ออกเปน 27 กลุม ซ่ึงถือเปนฤกษในปจจุบัน และมีการแบงภพราศีและเรือนชะตาออกเปน 12 ราศีและ 12 เรือน ดังที่ใชกัน

อยูในปจจุบัน ซ่ึงกลายมาเปนตนแบบของโหราศาสตรไทยในปจจุบันน้ีดวยเชนกัน ไดแก  คัมภีรจักรทีปนี (ยอดธง ทับทิวไม 

2534: 41) อยางไรก็ดีในอดีต โชติยศาสตรหรือโหราศาสตรจะจํากัดอยูเฉพาะเจานายในวังและพระสงฆผูมีความรูเทาน้ัน  

จึงทําใหภาษาที่ใชเปนภาษาบาลีและสันสกฤตเปนสวนใหญ และทําใหเขาใจไดยากสําหรับผูไมมีพื้นฐาน 

สยามประเทศในกาลกอนน้ันการศึกษาศิลปศาสตร มีหลักฐานจารึกไวตั้งแตครั้งสมัยสุโขทัย มีคําที่ไดกลาวถึง คําวา  

“ปูครู” หมายถึง ผูที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในศิลปศาสตร และในหลักศิลาจารึกวัดปามวงที่สรางขึ้นในสมัยพระยาลิไท 

ประมาณป พ.ศ. 1904 ไดแสดงใหเห็นวาคนไทยเริ่มรูจักวิชาโหราศาสตรมาแตครั้งในสมัยสุโขทัย มีการศึกษาการเคล่ือนยาย



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1125 

ของดวงดาว วิชาเหลาน้ีจะแพรหลายในหมูเจานาย หรือพระสงฆที่มีความรู ในราชสํานักจะมีตําแหนง“พระโหราธิบดี”

แบงเปน “โหราหนา” คือ โหรผูทําหนาที่การราชพิธีพยุหยาตราพยากรณการศึก การวางดวงพิชัยสงคราม และการวาง 

พระฤกษสําคัญ รวมทั้งมีหนาที่ในการพยากรณพระเคราะหชองบรรดาเจานาย  สวนตําแหนง “โหราหลัง” มีหนาที่ประกอบ

พิธีตรียําปวาย หรือพิธีโลชิงชา  มีตําแหนงที่ปรากฎในเอกสารสมัยอยุธยา คําวา “พระราชครู” (ปจจุบัน ราชครู คือ พราหมณ

ผูรับราชการเปนหัวหนาพิธีพราหมณ) และตําแหนง “พระโหราธิบดี” ซ่ึงคําดังกลาวมาน้ีลวนเก่ียวของกับผูมีวิชาความรูและ

เชี่ยวชาญในศิลปศาสตรภารตวิทยาจากอินเดียทั้งส้ิน อันเปนหลักฐานที่แสดงถึงตําแหนงของพราหมณ นักปราชญทางการ

ศึกษา ที่มีหนาที่ประกอบพิธีกรรม และส่ังสอนศิลปศาสตรใหแกราชสํานัก  

ปรากฎหลักฐานเก่ียวกับโหราศาสตรในสมัยอยุธยาคือพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐฯ บันทึกไว

วา “ลุศักราช 712 ขาลศก วันศุกรขึ้น 6 ค่ํา เดือน 5 เพลารุงแลว 3 นาฬิกา 9 บาทแรกสถาปนากรุงพระนครศรีอยุธยา”  

ตรงกับทางสุริยคติ วันที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 1893 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจาอูทอง ไดทรงยายเมืองหลวงมา

ตั้งที่ตําบลหนองโสน และไดทําพิธีตั้งเสาพระหลักเมืองใตตนหมัน อยางไรก็ตามการผูกดวงในสมัยน้ันยังไมปรากฎดาวเกตุและ 

ดาวมฤตยู ดาวสองดวงน้ีจะมาปรากฎในสมัยรัชกาลที่ 4 ในครั้งน้ันจะมีแตอาทิตยถึงราหู หรือเลข 1 ถึง 8 เทาน้ัน 

ตอมาในครั้งสมเด็จพระเจาประสาททอง  เม่ิอประมาณราว พ.ศ. 2173 - 2178  ไดกลาวถึงบทบาทที่สําคัญของ

โหราศาสตร กลาววา เพื่อมิใหประชาชนงมงาย และลาหลัง  จึงทรงตรัสส่ังใหนําเอาตําราวิทยาการโบราณคือตําราไสยศาสตร

และตําราโหราศาสตรมาเผาทิ้ง ซ่ึงนักวิชาการไดสันนิษฐานวา เน่ืองจากในครั้งที่สมเด็จพระเจาปราสาททอง ไดทําการปฏิวัติ

ยึดอํานาจจากสมเด็จพระศรีเสาวภาคย  จึงไดสถาปนาตนขึ้นครองราชยเปนกษัตริยทรงพระนามวาสมเด็จพระเจาปราสาท

ทอง หลังจากการขึ้นครองราชสมบัติแลว พระองคไดส่ังใหเผาตําราโบราณ ทั้งทางดานไสยศาสตร ก็เน่ืองจากกลัววาบุตรหลาน

ที่จงรักภักดีตอราชวงศกอน  โดยเฉพาะบุตรที่เปนขุนศึกของพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถ จะใชตําราไสยศาสตร

และโหราศาสตรมาแกแคน  โดยอาจทําอาถรรพและคุณไสยทําลายพระองค  ดังน้ันหลังจากสมัยของพระเจาปราสาททองเปน

ตนมา บรรดาตําราที่เปนโบราณศาสตรที่มีอิทธิพลตอสังคมไทยในสมัยอยุธยาน้ัน  ก็ไดถูกทําลายไปเกือบหมดส้ิน  และที่ยังคง

เหลือ และยังนํามาใชกันน้ัน  เปนเพียงคัมภีรทางพุทธศาสนา  ที่ไดมีการคัดลอกตอ ๆ  กันมา สําหรับใชในการเรียนการสอน

อยูตามวัด  สวนตําราโบราณศาสตร  ก็มีเพียงการจดจําโดยครูบาอาจารยที่หลงเหลืออยู  อยางไรก็ดีในสมัยรัตนโกสินทรจึงได

มีการคัดลอกและแตงขึ้นใหม โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหมีการรวบรวมตํารา

ตาง ๆ  และมีการแตงขึ้น โดยจารึกรักษาไวเรียนที่วัดโพธ์ิ  หรือวัดพระเชตุพนฯ  จวบจนกระทั่งปจจุบันน้ี 

อยางไรก็ตามมีการกลาวถึงการทํานายเหตุการณทางโหราศาสตร ที่ไดบันทึกไว 3 ครั้ง ดวยกัน คือ 

                ครั้งที่ 1 ประมาณจุลศักราช 1005 ปมะแม เบญจศก พระโหราธิบดีไดถวายกฤษฎีกาแดพระเจาปราสาททองวา  

3 วัน จะมีการเกิดเพลิงไหมในพระราชวัง ตอมาเม่ือครบกําหนดในวันที่ 3 น้ัน จึงไดเกิดฟาผาลงมาตรงยอดปราสาทเกิดเปน

เปลวเพลิงลุกไหมสวางขึ้น พระที่น่ังและบรรดาเรือนที่อยูทั้งขางหนาและขางหลังปราสาทไดถูกเผาผลาญวอดวายไปถึง

ประมาณ 100 หลัง 

                ครั้งที่ 2 กลาววา ในขณะที่พระเจาแผนดินเสด็จประทับ ณ พระที่น่ังไพชยนตมหาปราสาท ปรากฏวาไดมีหนูตัว

หน่ึงตกลงมาหนาพระที่น่ัง พระเจาอยูหัวรับส่ังใหเอาขันมาครอบไว แลวใหตามหาพระโหราธิบดีมาทํานายวามีอะไรอยูใน

ขัน  และมีจํานวนเทาใด เม่ือพระโหราไดคํานวณเลขยามตามฤกษการตกของหนูแลวไดทํานายวา ในขันน้ันมีสัตว 4 เทาอยูใน

ขัน 4 ตัว พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาตรัสวา มีสัตว 4 เทา เทาน้ันถูกตอง แตจํานวน 4 ตัวน้ันผิด เพราะสักครูน้ันไดครอบหนู

ไวเพียงตัวเดียว แตครั้นเม่ือไดเปดขันดู ก็ปรากฏวา ในขันมีลูกหนูตัวแดง ๆ 3 ตัวกับแมหนู 1 ตัว จึงรวมเปน 4 ตัว ตรงตามคํา

ทํานายของพระโหราที่ทํานายไดอยางแมนยํา 

                ครั้งที่ 3 ในครั้งสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เม่ือครั้งที่พระยาสีหราชเดโชไดถูกพมาขาศึกจับไดในสนามรบ 

ในคราน้ันสมเด็จพระนารายณมหาราชไดส่ังใหพระพิมลธรรม ซ่ึงเปนพระราชาคณะวัดระฆังทํานายเหตุการณที่เกิดขึ้นน้ัน  

โดยมีการจับยามตรีเนตร แลวไดมีการถวายคําพยากรณวา พระยาสีหราชเดโชพนจากอํานาจขาศึกแลว  อีกทั้งสามารถมี 
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ชัยชนะแกขาศึกอีกดวย จากการพยากรณ พระองคก็ไดรับใบบอกจากแมทัพในสนามรบวา พระยาสีหราชเดโชสามารถตี

กองทัพพมาแตกพายเปนที่เรียบรอยแลว (มานพ นักการเรียน. พระพุทธศาสนากับความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร. คนเม่ือ 15 

ธันวาคม 2560. จาก http://www.phiphat.com) 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร หลังการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรในปพุทธศักราช 2325 รัชกาลที่ 1 ไดทางโปรดเกลาฯ  

ใหพระโหราจารยรวบรวมตําราความรูเก่ียวกับโหราศาสตรไทยขึ้นใหม แตเปนความรูที่อยูในราชสํานักเทาน้ัน ประชาชน

บุคคลภายนอกยังไมมีตําราครบบริบูรณ นอกจากพวกขาราชบริพารกรมโหรและพระผูใหญในยุคน้ัน ๆ (ภารต ถิ่นคํา. 2546: 

42) อยางไรก็ดีอาจกลาวไดวาพระมหากษัตริยไทยในสมัยรัตนโกสินทรที่ทรงมีความเชี่ยวชาญในวิชาโหราศาสตรหลาย

พระองค ไดแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ที่เปนผูทรงกําหนดวางดวงเมืองกรุงเทพมหานครฯ และ 

ไดทรงแบงยุคของประเทศสยามเปนคําพยากรณไวทั้งหมด 10 ยุค  โดยทรงใชหลักการโคจรของดาวพระเคราะหใหญ ไดแก

ดาวพฤหัสและดาวเสาร  ซ่ึงไดมีเหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้นจริงตามที่ไดทรงพยากรณไว เชนการที่ประเทศไทยตองเสียดินแดน

บางสวนใหกับประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส ซ่ึงตรงกับคําพยากรณที่ทรงทํานายไว 

ในสมัยรัชกาลที ่2 เปนยุคทองของงานวรรณกรรม สมัยน้ีมีโหรที่สําคัญ 2 องค ไดแก สมเด็จพระมหาสมณเจากรม

พระปรมานุชิตชิโนรส และสมเด็จเจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรี ผูทรงพระราชนิพนธเรื่องจักรทีปนีคําฉันท และลิลิตทักษา

พยากรณ ซ่ึงผูศึกษาวิชาโหรในรุนตอ ๆ มา ก็ยังคงใชเปนเอกสารอางอิงกันจนถึงทุกวันน้ี  

โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) กอนเสวยราชสมบัติในครั้งทรงดํารงสมณเพศ

และดํารงพระอิศริยยศเปนพระวชิรญาณ ตําแหนงเจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ก็ไดทรงศึกษาวิทยาการทางดานดาราศาสตร

จากพวกบาทหลวงโปเตสแตนต และนํามาประยุกตใชกับวิชาการดานโหราศาสตรไทยเขาพระทัยและลึกซ้ึง ทรงชําระคัมภีร

พระสุริยยาตรในสมัยตอมา และทรงพระราชนิพนธคัมภีรปกษคณนา ซ่ึงเปนการคํานวณวันมหาปวารณาเขาพรรษา ของคณะ

สงฆฝายธรรมยุติ ซ่ึงพระองคไดทรงโปรดใหสถาปนาขึ้น ซ่ึงคัมภีรปกษคณนา น้ีนับไดวาเปนหลักฐานสําคัญที่แสดงถึงพระ

ปรีชาสามารถทั้งในดานโหราศาสตรและดานดาราศาสตรของพระองค จนพระองคไดรับพระราชสมัญญานามเปนพระบิดาแหง

โหราศาสตรไทย และพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย (ความเปนมาของโหราศาสตรไทย. สืบคน 29 ธันวาคม 2560. จาก 

https://sites.google.com/site/buddhistastro/lesson-p-1-horasastr-beuxng-tn/horasastr) 

ดังน้ันในปจจุบันการศึกษาวิชาโหราศาสตรไทย ที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย กลาวกันวา มีอยูมากกวา 270 ปกรณ 

สามารถแบงออกไดเปน 3 ภาค ดังน้ี 

1. โหราศาสตรไทยภาคคํานวณ – มีปกรณตาง ๆ มากกวา 50 ปกรณ ขึ้นไป จําแนกไดดังน้ี  

    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 ซ่ึงในภาคน้ีสามารถแบงออกได

เปน 2 ตอน ดังน้ี  

               2.1 โหราศาสตรดวงเมือง มีจํานวนประมาณ 60 ปกรณ ประกอบไปดวยการพยากรณดวงชะตาของ

พระมหากษัตริย กลาวถึงการสรางบานแปงเมือง ภาคการพยากรณเก่ียวกับการเมืองและศึกสงคราม การพยากรณเศรษฐกิจ

ขาวปลาอาหาร การพยากรณนักบวชและพระภิกษุ ฯลฯ และยังสามารถแบงยอยในสวนของการพยากรณออกไดอีก 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  



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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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 ตํารามหาสัฏฐีจักร ตํารายาม ตําราอัษการ ตําราฆาตมฤตยู ตําราขับจันทร

ประวัติ ตําราพระเคราะหรูป - พระเคราะหสม ตําราเสบียงโหรา ตําราลักขณาทวาทศมาส ตํารามหาทักษา ตําราทักษาปกรณ 

ตําราโลกศาสตร ตําราสุบินนิมิต และตําราจักรทีปนี ฯลฯ  

           3. โหราศาสตรไทยภาคพิธีกรรม เน้ือหาสวนใหญเปนคําสอนประเภทมุขปาฐะตามแนวทางอาจาริยมัติ คือ  

เปนคําอธิบายแบบปากเปลาประกอบกับคําสอนภาคพยากรณ เปนแนวทางการสอนของอาจารยของแตละสํานักที่ไดศึกษาเลา

เรียนกันมา ในสวนที่เปนบันทึกตําราก็มีบางประมาณราว ๆ 30 ปกรณ ไดแก ตําราราชพิธีพราหมณสําหรับสยามประเทศ 

ตํารานามกรรม ตําราผลัดนาม ตําราตัดไมขมนาม ตําราอธิไทโพธิบาทว ตําราทําอุบาทว ตําราเชิญ ตําราบูชานพเคราะห ตํารา

สะเดาะเคราะห ตําราดวงพิชัยสงคราม และตําราบูชาดวงชะตากําเนิด ฯลฯ 

สําหรับการศึกษาโหราศาสตรไทยสามารถแบงชวงเวลาออกเปน 5 ชวงดวยกัน ดังน้ี 

            1. ประมาณกอน พ.ศ.2475 นิยมเลาเรียนกันตามวัดหรือบานขาราชการที่เก่ียวกับกรมโหรหรือภายในวังของบรรดา

เจานายชั้นสูง เปนการศึกษาเลาเรียนไปตามลําดับ และยึดม่ันในแบบแผนของอาจารยอยางเครงครัด การศึกษาจะเปน

การศึกษาทั้งจากการคํานวณบนกระดาน และจากการดูดาวบนทองฟา 

            2. ประมาณราว พ.ศ. 2475 และพ.ศ. 2510 มีปูมปฏิทินโหรตีพิมพออกจําหนาย มีการใหความสนใจในการศึกษา

โหราศาสตรทั้งแบบไทยและตางประเทศ เปนโหราศาสตรสากลแบบดวงโปรเกรส และมีการจับกลุมผูสนใจโหราศาสตร เพื่อ

แลกเปล่ียนทัศนะกัน และไดจัดตั้งสมาคมโหรประเทศไทยขึ้น การศึกษาเปล่ียนมาเปนการศึกษากับนักโหราศาสตรที่มีชื่อเสียง

และเรียนกันเฉพาะบางแงมุมหรือบางแนวทางเปนสวนใหญ  

            3. ประมาณราว พ.ศ. 2511 และพ.ศ. 2520 สมาคมโหรแหงประเทศไทยไดมีการเปดสอนโหราศาสตรแกบุคคล

ทั่วไปเปนรุนแรก นักศึกษารุนแรกน้ีที่มีชื่อเสียง ไดแก อรรถวิโรจน ศรีตุลา  มีการกําหนดแบบแผนการเรียนขึ้นเปนหลักสูตร 

ในสวนของวิชาชั้นสูง จะมีการแยกไปเรียนเปนการสวนตัวกับอาจารยแตละทานตางหากออกไป ในชวงน้ี จะเห็นไดวา

ความเห็นของนักโหราศาสตรแตกเปนหลายกลุม โดยมีการแยกตัวไปเปนกลุม ไดแก กลุมวัดราชบพิธ กลุมวัดโพธ์ิ กลุมวัด

สุทัศน กลุมวัดราชประดิษฐ กลุมวัดมหาธาตุ กลุมวัดบุญศิริอํามาตย จนกระทั่งในที่สุดจึงไดมีการแยกออกไปตั้งเปนสมาคม

โหราศาสตรนานาชาต ิและ กลุมสหพันธโหร ฯลฯ ซ่ึงในระยะน้ี มีปฏิทินโหรใหเลือกซ้ือหาไดตามความพอใจ ในสวนในแนว

ทางการพยากรณที่จะใช เชน โหราศาสตรสากลในยุคน้ีน้ัน จะนิยมใชปฏิทินแบบราฟาเอลมากกวาแบบลาหิร ี เปนตน  

           4. ประมาณราว พ.ศ. 2521 และในป พ.ศ.2540 มีตําราโหราศาสตรที่มาพรอมคําอธิบายหลายแบบใหเลือกซ้ือหาได

ตามแตความสนใจ การศึกษาจึงเริ่มเปล่ียนแนวทางจากการไปศึกษาขอคําอธิบายจากครูนักโหราศาสตรอาวุโส เพื่อจะไดฟง 

มุขปาฐะ และนําหนังสือตําราโหราศาสตรเลมตาง ๆ มาเปน ตัวครูผูสอนแทน โดยใชสติปญญาและความคิดหรือทัศนะของ

ตนเองเขามาเปนหลักในการตัดสิน  

           5. ประมาณราว พ.ศ. 2540 จนกระทั่งถึงปจจุบัน ซ่ึงเปนการศึกษาโหราศาสตรในยุคปจจุบัน มีการนําระบบ

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร และระบบอินเทอรเน็ต เขามามีบทบาทสําคัญมาก มีการการศึกษาการโดยใช

โปรแกรมประมวลผลทางดานโหราศาสตรแทน เชน โปรแกรมผูกดวง เปนตน  

 

5. บทสรุป 
 

ภารตวิทยาที่เผยแพรเขามาในสยามประเทศแตครั้งโบราณน้ัน ไดแก ศิลปศาสตร 18 ประการ อันเปนศาสตรสําหรับ

บรรดากษัตริยและนักปกครอง โดยเฉพาะ โชติยศาสตร ที่เปนศาสตรที่ปรากฎในคัมภีรพระเวทและเวทางศาสตร เปนศาสตร

ในการดูตําแหนงดวงดาวบนทองฟา ตอมาโชติยศาสตรไดกลายมาเปนวิชาโหราศาสตร ที่เปนศาสตรในการทํานาย ที่วาดวย
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การทํานายและการพยากรณ เปนทั้งการทํานายหรือการพยากรณโชคชะตาชีวิตของมนุษย ตลอดจนการทํานายหรือ 

การพยากรณสรรพส่ิงตาง ๆ การทํานายหรือการพยากรณปรากฏการณตาง ๆ ของบานเมือง และของโลก โดยอาศัยเวลา 

และตําแหนงของดวงดาวตาง ๆ บนทองฟา เปนเครื่องชี้โชคชะตาของมนุษยหรือสรรพส่ิงตาง ๆ หรือปรากฏการณตาง ๆ 

ดังกลาวจะไดรับผลดีหรือผลราย ยอมเปนไปตามอิทธิพลของดวงดาวที่สัมพันธกับเวลา ณ ชวงเวลาน้ัน ๆ เปนสําคัญ อิทธพิล

ของโชติยศาสตรจากอินเดียไดเผยแพรเขามาในสยามประเทศ พรอมกับการคาและการเผยแพรศาสนาพราหมณ – ฮินดู และ

พระพุทธศาสนา โดยมีชั้นชั้นปกครองเปนผูศึกษา และนํามาใชในการทํานายฤกษงาม ยามดี ในการสรางบานเมืองและทํานาย

ดวงชะตาของผูคน รวมทั้งการจัดทัพในยามศึกสงคราม และในระยะเวลาตอมาอิทธิพลความเชื่อน้ีไดกลายมาเปนที่นิยม

จนกระทั่งถึงปจจุบัน 
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บทคัดยอ  

 

วัฒนธรรมการกินหมากของไทย มีหลักฐานการกินหมากมาตั้งแตสมัยโบราณ จากหลักฐานเอกสารของจีนไดกลาวถึง

กลุมชนฟนดําซ่ึงหมายถึงคนที่กินหมาก เม่ือประมาณ  200 ป กอน วากลุมคนฟนดําน้ีอยูทางตอนใตของจีน ซ่ึงสันนิษฐานวา

หมายถึงคนไทย และลาว ดังที่ในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงสมัยสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกวา “ปาหมากปาพลูพอเชื้อมันไวแก 

ลูกมัน ส้ิน” ขอความดังกลาวแสดงใหเห็นความสําคัญของการปลูกหมากพลู วัฒนธรรมการกินหมากจึงมีมาตั้งแตครั้งสุโขทัย

และสืบตอเน่ืองมาถึงสมัยอยุธยา  และรัตนโกสินทร ดังที่ปรากฎในงานวรรณกรรมตาง ๆ ของไทย เชน เรื่องขุนชางขุนแผน 

และอิเหนา รวมทั้งคนไทยในสมัยกอนมีคานิยมที่วา คนที่มีฟนดําคือคนสวย คนงาม ดังน้ันคนไทยในสมัยกอนจึงมีหมากพลู 

พกติดตัว จีบหมากจีบพลูใสซอง ใสถุงติดตัวไปไหนมาไหนดวยเสมอ เพราะการเคี้ยวหมากทําใหฟนดํา สวนหนาที่การจีบ

หมากพลู ก็เปนของหญิงไทย มีคานิยมเก่ียวกับหญิงไทยสมัยกอนวา การเจียนหมากเปนงานศิลปะที่ตองใชฝมือมาก ดังน้ัน 

สตรีที่เจียนหมากไดสวยจึงเปนกุลสตรีที่มีคา และสตรีที่มีคาและสมบูรณแบบจะตองมีความสามารถดานการครัว คือ ปอกมะปราง

เปนริ้วได ละเลงขนมเบื้องเปน ปนขนมจีบได และจีบพลูเปน นอกจากน้ีหมากพลูในสมัยโบราณยังเปนสัญลักษณแทนความ

เคารพนับถือ และมิตรภาพ จะเห็นไดจากภาพวาดตามฝาผนังวัดในสมัยโบราณ ที่มีภาพของผูคนน่ังลอมวงกินหมากพลูกัน         

ในสวนของพิธีกรรม หมากพลูจะใชเปนสวนประกอบในการประกอบพิธีสําคัญ เชน  ไหวครูและพิธีบายศรีสูขวัญ ทําขวัญเด็ก 

พิธีบรรพาชาอุปสมบท พิธีหม้ัน พิธีปลงศพ ดังน้ันความสําคัญของหมากพลูจึงรวมไปถึงอุปกรณในการเก็บหรือใสหมาก  เชน 

จะมีเครื่องใสหมากพลูรวมอยูในเครื่องบรมราชาภิเษกสําหรับกษัตริย หากพระมหากษัตริยเสด็จไป ณ ที่ใด ก็จะตองมีผูอัญเชิญ

พานพระศรีสําหรับใสหมากพลูติดตามไปดวย เชี่ยนหมากยังแสดงถึงยศถาบรรดาศักดิ์ในสมัยกอน สําหรับบรรดาเจานายไทย

ในสมัยกอน ก็จะมีบาวคอยถือเชี่ยนหมากใสหมากพลูติดตามไปดวย  ดังน้ัน จึงพอจะสรุปไดวา หมากพลูเปนวัฒนธรรมหน่ึง

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 
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1. บทนํา  
 

“สรางปาหมากพลูทั่วเมืองนี้ทุกแหงมีปาหมาก  ปาพลู  มีไร  มีนา  มีถิ่นตาน” ขอความที่ปรากฏในศิลาจารึก

สุโขทัย หลักที่ 1 ดานที่ 2 แสดงใหเห็นวาปาหมาก และปาพลู มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัย สะทอนใหเห็น

ถึงวัฒนธรรมการกินหมากในสังคมไทย โดยมีคตินิยมของคนไทยในสมัยกอนที่กลาววา คนจะสวยจะงามตองยิ้มออกมาแลวฟน

ดํา คนไทยในสมัยกอนจึงนิยมเคี้ยวหมากจนฟนดํา และจะมีการจีบหมากจีบพลูใสซอง ใสถุงพกติดตัวไปดวยเสมอ แมแตขุน

นางไทย ก็จะมีขาทาส บริวาร คอยเดินตามถือเชื่ยนหมาก พอนึกอยากหมากพลูก็หยิบขึ้นมาเคี้ยว เม่ือเรือนใดหากมีแขกมา

เยี่ยม ก็ตอนรับดวยหมากพลู จึงมีการประดิษฐเชี่ยนหมากใหงดงามสมตามฐานะของผูคนในสมัยน้ัน อาจกลาวไดวาหมากพลู

เปนสัญลักษณแหงมิตรภาพ ความผูกพัน ที่หากพบเจอคนรัก หรือมิตรสหาย ก็จะยื่นไมตรีจิตดวยจีบหมากจีบพลูใหนอกจากน้ี

หมากพลูยังเปนตัวแทนของความเคารพ นับถือ และมิตรภาพ ซ่ึงจะเห็นไดจากภาพจิตรกรรมตามฝาผนังโบสถในสมัยโบราณ 

ที่จะมีภาพของผูคนน่ังลอมวงสนทนาและกินหมากพลู ในสวนของพิธีกรรมน้ัน หมากพลูจะใชเปนสวนประกอบในพิธีที่สําคัญ

ตาง ๆ ดวยเชนกัน ไดแก  การทําขวัญเด็ก พิธีอุปสมบท พิธีหม้ัน และพิธีปลงศพ ดังน้ันความสําคัญของหมากพลูจึงมีไปถึง

อุปกรณในการเก็บหรือใสหมากดวย เชน จะมีเครื่องใสหมากพลูรวมอยูในเครื่องบรมราชาภิเษกสําหรับกษัตริย หากเสด็จไป ณ 

ที่ใด ก็จะตองมีผูอัญเชิญพานพระศรีสําหรับใสหมากพลูติดตามไปดวย เชี่ยนหมากสามารถใชในการกําหนดสถานะ 

บรรดาศักดิ์ ของบรรดาเจานายไทยในสมัยกอนดวย ดังน้ัน สามารถสรุปไดวา การกินหมากพลูเปนวัฒนธรรมหน่ึงของ

สังคมไทยมาแตครั้งโบราณ และเปนที่นิยมทั้งชนชั้นสูงจนถึงประชาชนทั่วไป 
สําหรับอุปกรณที่เปนสวนประกอบในการนํามาทําเชี่ยนหมากน้ัน จะพบวามีหลายส่ิงหลายอยางที่เปนสวนประกอบ

สําคัญของหมากรวมอยูดวย เชน เตาใสปูน ตะบันหมาก ยาเสน กรรไกรหนีบหมาก ซองใสพลู ขี้ผ้ึงเคลือบริมฝปากเพื่อไมให

เกิดอาการปากตึงเพราะยางหมากและนํ้าปูน และของใชสวนตัวอ่ืน ๆ ที่เปนของเจาของเชี่ยนหมาก การกินหมากจะเริ่มจาก

การตักปูนจากเตาปูนปายไปบนใบพลู ตามดวยหมากชิ้นบาง ๆ จะเปนหมากสดหรือหมากแหงก็แลวแตชอบ ตอจากน้ันก็จะ

เริ่มมวนใบพลูใหเปนรูปกรวยเล็ก ๆ คอยบรรจงนําใสปากเคี้ยวไปเรื่อย ๆ ไมเรงรีบ ซึมซับความหอมหวานของนํ้าหมากผสมใบ

พลู และเครื่องเคียงจนหมากมีรสชาดจืด หมดรสฝาดจึงคายหมากทิ้ง แลวเริ่มมวนหมากใสใบพลูใหม ในสวนของยาเสนน้ันก็

จะใชปนกอนเล็ก ๆ แลวนําไปเช็ด และขัดสีฟน การกระทําแบบน้ีเปนการขัดเอายางหมากพลูออกจากซอกฟน สวนขี้ผ้ึงที่ใช

ทาริมฝปากจะชวยปองกันปากตึงและปากแตก 
 

2. ความหมายและความสําคัญ 
 

หมากเปนพืชในวงศ PALMAE มีแพรหลายในทวีปเอเชียเขตรอน ไดแก อินเดีย พมา ไทย เขมร ลาว จีนตอนใต  และ

หมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก สําหรับในประเทศไทยน้ันจะนิยมปลูกหมากทางภาคใตของไทย โดยเฉพาะทางแถบจังหวัดชุมพร         

สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และนราธิวาส 

ผลหมาก จะมีสารที่ชื่อวาแอลคาลอยด (Alkaloids) ไดแก Arecoline, Arecain and Guvacine มีสรรพคุณชวย

กระตุนใหผูเคี้ยวรูสึกสดชื่นกระปรี้กระเปรา เปนยาบรรเทาความเครียด และเปนสารเสพติดที่มีฤทธ์ิออน ๆ  
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ใบพลู หรือพลู มีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดีย ใบพลูจะมีหลายชนิด ไดแก พลูจีน พลูเหลือง พลูเขียว และพลู

ทองหลาง แตสําหรับในประเทศไทยน้ันจะมีแหลงเพาะปลูกพลู ที่นิยมปลูกกันมากทางแถบจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนิยมปลูกเพื่อการบริโภคในทองถิ่น ปลูกเพื่อการคา และสงออกขายในตางประเทศ ไดแก

ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน และกลุมประเทศทางแถบตะวันออกกลาง 

การกินหมาก จะมีเครื่องกินหมากทั้งหมด 4 อยาง ไดแก ผลหมาก ใบพลู ปูนแดง และยาเสน บางครั้งอาจมีการใส

เครื่องหอมหรือผสมเปลือกไมอ่ืน ๆ เพื่อใหเกิดรสชาติที่ดีขึ้น เชน กานพลู การบูร พิมเสน เปลือกตะเคียน เปลือกสีเสียด สวน 

หมากที่คนไทยนิยมบริโภค มีดังน้ี 

            1. หมากดิบ คือ หมากที่มีลักษณะที่ยังไมแก 

            2. หมากสง คือ หมากที่มีลักษณะแดงแกจัด 

            3. หมากอีแปะ คือหมากที่มีการนําเน้ือในผลมาผาใหเปนแผนบาง ๆ แลวตากแหงไว 

            4. หมากยับ คือ หมากที่แกจัด และมีการเก็บไวทั้งเปลือกไวกินยามที่หาหมากยาก 

ใบพลู ที่นิยมนํามาบริโภคน้ันมีทั้งหมด 2 ชนิด ไดแก พลูคางทองหลาง มีใบสีเขียว ซ่ึงมีรสเผ็ด จะนิยมปลูกทิ้งไวบน

ตนไมอ่ืน ๆ สวนใบพลูจีนหรือพลูคางไม จะมีใบสีเหลืองโดยมีใบขนาดใหญกวาพลูคางทองหลาง แตจะมีรสไมคอยเผ็ด และ

นิยมปลูกทิ้งไวใหใบเล้ือยขึ้นไปบนไมที่พาด นอกจากน้ียังมีใบพลูนาบ ที่อยูในปาจะนํามานาบดวยความรอนใชกินในยามใบพลู

ขาดแคลน สวนปูนแดงน้ัน จะทํามาจากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอยจนเปนเถา จากน้ันจึงนํามาบดเปนผงแลวกวนกับนํ้าให

ไดเปนปูนขาวมาผสมกับขม้ิน และเม่ือกรดในปูนทําปฏิกิริยากับขม้ินก็จะกลายเปนสีแดง ทําใหปูนมีความเปนกรดลดลง สวน

ยาเสนจะมี 2 ชนิด ไดแก ยาจีนหรือยาฝอย กับยาฉุน หลังจากที่เคี้ยวหมากจะนํามาปนเปนกอน เพื่อใชเช็ดหรือสีฟน 

 อุปกรณ และเครื่องใช ในการกินหมากจะใชวัสดุที่ประดิษฐขึ้นจากหลายรูปแบบดวยกัน ไดแก ไม เงิน นาก ทอง 

เครื่องเขิน และเครื่องถม โดยจะประดิษฐใหมีความประณีต และงดงามแตกตางกันออกไป ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงฐานะ 

รสนิยม และความพึงพอใจของผูใช โดยจะมีเครื่องใชในการกินหมากประกอบดวยส่ิงของตาง ๆ ดังน้ี 

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 
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5. กรรไกรหนีบหมาก เปนกรรไกรที่ใบมีดขางหน่ึงใหญและคมกวาอีกขางหน่ึง ใชสําหรับผาลูกหมากและเน้ือหมาก 

6. ตะบันหมาก มีลักษณะทรงกระบอกเรียวเล็กลงดานปลาย ใชตําหมากพลูใหแหลก มีสากตะบัน 

7. กระโถน ใชสําหรับบวนนํ้าหมาก เม่ือคายชานหมากที่จืดแลว (วัฒนธรรมการกินหมาก. สืบคนเม่ือ 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 เหล่ียม สวนในชนบทสวนใหญเชี่ยนหมากน้ันจะทําดวยไม เชน ไมสัก ไมเน้ือแข็ง และไม

เน้ือออน เชน ไมขนุน และไมมะมวงปา และทําจากทองเหลือง สวนสีที่นิยมนํามาใชทาเปนสีผิวชั้นนอกคือสีดํา ทําจากเขมา

คลุกกับนํ้ามันยาง มีการแกะสลักลวดลายใหสวยงาม โดยใชมีดกรีดใหเปนลายเสน เชน ลายรูปขนมเปยกปูน ลายเสนลวด 

และลายดอกผักแวน จากน้ันก็จะตกแตงลายดวยสีแดง สีเหลือง สีปูนขาว และสีเขียว สวนความสําคัญของเชี่ยนหมากใน

สมัยกอนเชี่ยนหมากจะใชเปนเครื่องหมายแสดงถึงฐานะทางสังคมของผูใช วามียศถาบรรดาศักดิ์สูงในระดับไหน โดยสามารถ

ที่จะดูไดจากวัสดุที่ใชทําเชี่ยนหมาก เชน ถาชาวบานทั่วไป จะนิยมเชี่ยนหมากที่ทําจากไม สวนผูที่มียศถาบรรรดาศักดิ์ 

เชี่ยนหมากจะทําจากวัสดุที่มีราคาแพง เชน ทองเหลือง เงิน และประดิษฐใหมีความงดงามขึ้นดวยการแกะสลัก หากทําดวย

ทองคําที่มีคา จะนิยมใชสําหรับพระมหากษัตริย 

กําเนิดการกินหมาก มีหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏในถ้ําทางภาคเหนือของประเทศไทย และในประเทศ

ฟลิปปนสมีการคนพบเปลือกหอยที่บรรจุปูนกินหมาก ที่ถ้ําดูยองในประเทศฟลิปปนส ที่สันนิษฐานวามีอายุประมาณ 4,500 ป 

นอกจากน้ียังมีการพบรอยคราบสีแดงของนํ้าหมาก ที่ติดอยูกับฟนของมนุษยโบราณ ที่พบในสาธารณรัฐปาเลา มหาสมุทร

แปซิฟก เปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามนุษยในแถบน้ี ไดมีการนําหมากพลูมาใชตั้งแตเม่ือประมาณ 4,000 ป ที่ผานมา 

(“Archaeological evidence from Thailand, Indonesia and the Philippines". Epistola.com. Retrieved 2017-08-

15) จากหลักฐานที่กลาวมาน้ีสามารถสันนิษฐานไดวาวัฒนธรรมการกินหมากมีการแพรกระจายจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตไป

บริเวณอ่ืน ๆ ดวยการติดตอคาขาย โดยเฉพาะแหลงที่มีการปลูกตนหมาก พลู จะมีมากทางแถบหมูเกาะชวา โดยมีหลักฐานวา

ชาวชวาสงหมากเปนสินคาออกไปจีนมานานกวา 700 ป และในศตวรรษที่ 18 กลาววามีความเชื่อของชาวเวนิส  

ที่กลาววาหมากน้ันเปนเสมือนเครื่องหมายของความชอบพอ การตอนรับแขก หมากยังแสดงใหเห็นซ่ึงการยอมรับสถานภาพ

พิเศษ และฐานะทางสังคมของบุคคลน้ัน สําหรับชนชาวทมิฬในประเทศอินเดียก็นิยมกินหมาก โดยเรียกหมากวา adaikay 

ตามลักษณะของผลหมากที่หอยยอยต่ําลงมา รวมทั้งหมากยังมีความสําคัญในพิธีแตงงานของชาวมาเลย ซ่ึงเหมือนกับประเพณี

แตงงานของไทย ที่มีขบวนขันหมาก และในบางสังคมการกินหมากน้ันเปนสัญลักษณของความดีความชอบดวย (กินหมาก. 

ขาวสดรายวัน. ฉบับวันที ่23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ปที่ 18 ฉบับที่ 6661, หนา 24.)  

จากที่กลาวมาน้ีตนกําเนิดของหมากพลู สันนิษฐานไดวามีแหลงกําเนิดอยูในแถบทวีปเอเชีย การกินหมากแตเดิม

นิยมแพรหลายในประเทศอินเดียใตและจีนตอนใต มาตั้งแตกอนพุทธศตวรรษที่ 20 โดยมีการนําเขามาจากเอเชียตะวันออก

เฉียงใต  โดยเฉพาะบริเวณเกาะชวาและสุมาตรา ซ่ึงเปนแหลงเพาะปลูก ผลิต และเปนตลาดรายใหญมาตั้งแตครั้งสมัยโบราณ

มีหลักฐานของจีนกลาววา การกินหมากพลูไดแพรเขามาทางตอนใตของจีน ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 12 จากเอกสารใน

ปลายสมัยราชวงศถัง กลาวถึงการนําหมากเขามาจากประเทศพมา แตอยางไรก็ตามก็มีการสันนิษฐานวาวัฒนธรรมการกิน

หมากน้ัน มีปรากฎหลักฐานในประเทศอินเดีย เปนเรื่องเกาแกที่สืบทอดมานานประมาณ 2,000 ป กลาววา นักเดินเรือ วาสโก

ดากามา  กลาวถึงคนอาหรับที่เอาหมากไปจากอินเดีย และกลาววาคนอินเดียนิยมกินหมากในหมูเพื่อนฝูง แมแตในประเทศ

อินเดียปจจุบันก็นิยมกินหมากพลูในชวงหลังทานอาหารเย็น โดยหมากจะผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวอินเดียตั้งแตเกิดจนตาย  

ซ่ึงในศาสนาฮินดูมีความเชื่อวาหมากเปนสัญลักษณแหงความบริสุทธ์ิ เปนพืชผลของเทพเจา ดังน้ันในพิธีกรรมตาง ๆ ของ
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พราหมณจึงมีหมากเขามาเก่ียวของ หมากไดนํามาใชในการบูชาเทพยดาและเทพเจา นอกจากอินเดียแลวก็ยังมีชาติอ่ืน ๆ  

ที่นิยมกินหมาก  เชน  เนปาล  ศรีลังกา  บังคลาเทศ  และปากีสถาน  ประเทศดังกลาวตางก็มีวัฒนธรรมการกินหมากที่

แตกตางกัน แตสําหรับชาวเอเชียตะวันออกแลว มีชาวไตหวันและชาวจีนตอนใตบางสวนเทาน้ันที่กินหมาก  แมวาในปจจุบันน้ี

ในแตละประเทศจะมีการกินหมากนอยลง เน่ืองจากคํานึงถึงสุขภาพของปากและฟน แตชาวอินเดียก็ยังคงมีวัฒนธรรมการกิน

หมากที่คอนขางเหนียวแนน เชนเดียวกับบางประเทศในกลุมประเทศเพื่อนบานของไทยที่ยังมีการกินหมาก  เชน  พมา 

เขมร  ลาว  และเวียดนาม โดยเฉพาะชาวพมายังนิยมกินหมาก โดยมีวัฒนธรรมการกินหมากมาเปนเวลาชานาน  (Seekins, 

Donald M. (2006). Historical Dictionary of Burma (Myanmar). Scarecrow Press. p. 109.) โดยชาวพมาเองมีความ

เชื่อวาหมากเปนความหมายของความปรารถนาดี และความเพลิดเพลินทางสังคม สําหรับคนพมา คําหมากยังนิยมมอบเปน

ของที่ระลึกในการแตงงาน และเชี่ยนหมากก็เปนส่ิงสําคัญมากในการแตงงาน ในขณะที่ชีวิตประจําวัน สาวแรกรุนของพมา 
 

 

ภาพที่ 2 ชุดเชี่ยนหมากทองเหลืองนิยมใชสําหรับประชาชนทั่วไป 

ที่มา: http://thaivintage4u.lnwshop.com/product/16/ 

 

ในหมูบานที่ทํางานหนัก ระหวางวันพวกเธอจะทําอาหาร ปลูกผัก และทําความสะอาด ในชวงเย็นที่ปนฝายและทอ

ผา พวกเธอมักจะมีเชี่ยนหมากอยูขางตัวเสมอ เม่ือพวกผูชายเสร็จงาน พวกเขาจะไปน่ังตามบานหญิงสาวที่ตนหมายปองเพื่อ

พูดคุยกัน หากหญิงสาวน้ันจะแสดงความสนใจในตัวชาย เธอก็จะมอบคําหมากทีท่ําขึ้นเองให เปนการแสดงความชอบตอผูชาย

ที่เหมาะกับเธอและเปนผูที่เธอเลือก หญิงพมายังเชื่อวาคําหมากยังเปนส่ิงเสริมแตงความงาม เม่ือหมากถูกเคี้ยว นํ้าหมากสีแดง

ที่ออกมาจึงเปนเหมือนสีลิปสติกตามธรรมชาติ ที่แตงแตมสีที่ปากของสาวพมาใหแดงนามอง อยางไรก็ดีจากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรพบวาวิถีการกินหมากเกิดขึ้นในพมามาแตครั้งกอนสมัยพะโค ประมาณระหวาง ค.ศ.1044-1287 ในป ค.ศ.

1147 พระราชินีซอวจารึกลงบนแผนหินที่อุทิศ ณ เจดียคุนมี กลาววา “ขาวเปลือกที่พระองคบริจาคใหใช เพื่อเปนคาใชจาย

สําหรับหมากถวายพระในวัด” ดังน้ันในพมา ผลหมากที่ดีที่สุดจะปลูกไดที่ตวงกู (Taungoo) ซ่ึงอยูทางตอนลางของประเทศ

พมา ผลหมากน้ีมีคุณภาพดีจนเกิดเปนสํานวนที่วา “เหมือนคนที่รักหมากจากตวงกู” ในขณะที่สวนอ่ืนของประเทศก็มีผลผลิต

หมากพลูที่มีคุณภาพดีแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ ไดแก ใบพลูที่ตาโด-อู ยาสูบที่นามยักยี หมากที่ตวงกู และสีเสียดที่ปเย 

โดยเฉพาะความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวพมา หมาก ยาสูบ และเม่ียง น้ันถือวาเปนส่ิงของสําคัญสําหรับถวายพระ

และผูสูงวัย นอกจากน้ีประวัติศาสตรของพมาไดกลาวถึงประเพณีโบราณที่วา จะอนุญาตใหคนโทษรองขอ “หมาก และ  

นํ้าดื่ม” ไดกอนถูกประหารชีวิต (Reid, Robert; Michael Grosberg (2005). Myanmar (Burma). Lonely Planet. 

p. 290.) สวนในประเทศเวียดนาม การเคี้ยวหมากน้ัน มีความเชื่อวาผลหมากสามารถใชเปนยารักษาโรคมาลาเรียได หมากจึงมี
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สรรพคุณทางยาที่นิยมกินหมากกันทั่วไปในประเทศเวียดนาม จนกระทั่งเม่ือฝรั่งเศสเขามาในเวียดนามชวงกอนศตวรรษที่ 19 

จึงไดส่ังหามการบวนนํ้าลาย ทําใหการเคี้ยวหมาก ที่ตองมีการบวนนํ้าหมากไดรับผลกระทบ การเคี้ยวหมากในเวียดนามจึงได

ลดลงไปในที่สุด (การเคี้ยวหมากในอุษาคเนย. สืบคนเม่ือ 15 ธันวาคม 2560.) ในประเทศมาเลเซียน้ัน ประเพณีการกินหมาก

เปนที่นิยมแพรหลายในกลุมชาวชวา บาหลี และมาเลย ยอนหลังไปมากกวา 3,000 ป ชาวมาเลยเรียกหมากวา “ปนัง” 

หรือ  “ปนังซีร”ี  สันนิษฐานวาวัฒนธรรมการกินหมากของชาวมาเลยนาจะรับมาจากอินเดีย วัฒนธรรมอินเดียไดเผยแพรเขา

มาทางศาสนา เขาใจวามากับพิธีกรรม ซ่ึงตามความเชื่อของชาวอินเดียน้ัน พระพิฆเนศเทพเจาแหงความรอบรูและขจัด 

ซ่ึงอุปสรรคทั้งปวงมีความเก่ียวของกับหมาก กลาววา ในคัมภีรปุราณะไดกลาววาครั้งหน่ึงพระองคไดแปลงกายเปนผลหมาก 

หมากจึงเปนพืชที่ศักดิสิ์ทธ์ิของเทพเจา ดังน้ันในพิธีกรรมตาง ๆ ของพราหมณจึงขาดหมากไมได สวนคําวาเกาะปนังน้ันคนไทย

ในสมัยกอนเรียกวา “เกาะหมาก” เน่ืองจากเปนเกาะที่เต็มไปดวยตนหมาก ในพิธีแตงงานของชาวมาเลยจะตองมีการเตรียม

ขันหมากเชนเดียวกับชาวไทย  และมีการนําหมากพลูเขาไปรวมในขบวนแตงงานดวย โดยเปนส่ือแสดงไมตีจิตตอกัน 

นอกจากน้ีคนชวาก็นิยมกินหมากเชนเดียวกับคนไทย กลาววาในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ในครั้งเสด็จ

ประพาสชวาน้ัน  พระองคไดบันทึกไววา “มีหมากดิบออน ๆ ผาทั้งเปลือก  ฝานบาง ๆ ใสไวในไสพลู”    

วัฒนธรรมการกินหมากในประเทศไทย  สันนิษฐานวารับวัฒนธรรมมาจากศาสนาพราหมณ เพราะหมากและใบพลู

เปนสวนประกอบในพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ มีหลักฐานทางประวัติศาสตรที่กลาวถึงหมากและพลู มาตั้งแตครั้ งสมัย

สุโขทัย เชน ในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ดานที่ 1 จารึกวา...ปาหมากปาพลูพอเชื้อมันไวแกลูกมันส้ิน ดานที่ 2  จารึกวา  

“สรางปาหมากพลูทั่วเมืองน้ีทุกแหงมีปาหมาก  ปาพลู  มีไร  มีนา  มีถิ่นตาน”  หลักศิลาจารึกวัดศรีชุม หลักที่ 2 จารึกวา 

“ปลูกดอกไมตนใหญหลายพรรณแก...พระศรีมหาโพธ์ิไวคนแตงเฝารักษาหลายครั้ง มีทั้งสวนหมากสวนพลูไว” หลักที่ 3 จารึก

วา “อันฝูงเทาพระยาทั้งหลายอันเปนมิตรสหาย  อันมีในบัดน้ี”  จากหลักฐานดังกลาวทําใหสันนิษฐานไดวาผูคนสวนใหญตาง

ก็กินหมากพลู โดยไดรับการถายทอดวัฒนธรรมการกินหมากมาจากขอม และขอมก็รับวัฒนธรรมกินหมากมาจากอินเดยี   

            ในสมัยอยุธยาหมากและพลูนับเปนพืชทางเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย ในตั้งแตครั้งสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 

ไทยไดสงหมากไปจําหนายยังตางประเทศ ไดเงินถึงปละ 75,000 เหรียญ  ใบพลูเปนสินคาที่มีการเก็บภาษีอากร โดยเก็บคาง

ละหน่ึงบาท หรือที่เรียกวาไมคางพลู หน่ึงคางก็คือพลูหน่ึงตน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาใบพลูเปนพืชสมุนไพรทางเศรษฐกิจที่มีการซ้ือ

ขายกันมาอยางยาวนาน สวนหมาก ไดปรากฏในหลักฐานของชาวตางชาติที่มาอาศัยอยูในสมัยอยุธยา ในครั้งแผนดินสมเด็จ 

พระนารายณมหาราช กลาวถึงราชทูตฝรั่งเศสใน “จดหมายเหตุของลาลูแบร” ที่ไดมีการกลาวถึง การกินหมากของคนไทยใน

สมัยอยุธยาไววา “...เปนธรรมเนียมเจาของบานตองยอมใหแขก ที่มาสูเหยาน่ังที่ตนเคยน่ัง และตองเชื้อเชิญใหยอมน่ัง 

ภายหลังก็ยกผลไม ของวางและของหวานมาเล้ียง บางที่ก็ถึงเล้ียงขาวปลาดวยและขอสําคัญน้ันเจาของบาน ตองสงเชี่ยนหมาก

แลทีชาใหแขกรับประทาน ดวยมือเอง ถาเปนราษฎรสามัญแลวไมลืมเล้ียง เหลา...” และจากบันทึกของบาลูแบร ที่ไดกลาวไว

อีกตอนหน่ึงที่วา “ในพระราชมณเทียรพระมหากษัตริยน้ัน ขาราชการที่เขาเฝาไมกลาไอ จาม หรือบวนนํ้าหมาก ถมเสลด และ

ไมกลาส่ังมูลนาสิก หมากที่อมติดปากไว น้ันก็กลืนนํ้าหมากเอือก ๆ ใหหายเขาไปในคออยางแชมชื่น” รวมทั้งในสมัยกอนยังได

มีการกลาวถึงสุนทรียภาพในความรักที่มีหมากเขามาเก่ียวของ เชน ทาวศรีสุดาจันทร ไดฝากหอหมากไปใหกับพันบุตร 

ศรีเทพ  เพื่อเปนส่ือแสดงถึงรักที่มีตอกัน ในงานวรรณคดีของไทยที่กลาวถึงหมาก ไดแก เรื่องขุนชาง - ขุนแผน  ในการขอชาน

หมากจากคูรักน้ันถือวาเปนการแสดงออกทางความรักประการหน่ึง  ดั่งคําประพันธตอนหน่ึงในเรื่องขุนชางขุนแผนที่ เปนตอน

ที่ขุนแผนตัดพอนางวันทอง  กลาววา “....เจาลืมนอนซอนพุมกระทุมต่ํา    เด็ดใบบอนชอนนํ้าที่ไรฝาย พี่เคี้ยวหมากเจาอยาก 

พี่ยังคาย แขนซายคอดแลวเพราะหนุนนอน.....” การกลาวชมความงามของนางในวรรณคดีของไทย ก็นิยมกลาววาหญิงที่งาม

ตองฟนดําทุกเรื่อง ดําราวกับนิล  จึงจะถือวางดงามมาก เชน ที่กลาววา “.....พิศพักตรผองพักตรดังจันทร    พิศขนงกงงอนดัง

คันศิลป พิศเนตรดังเนตรมฤคิน พิศทนตดังนิลอันเรียบราย.....” ในวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ มีคําที่วา “สลา” เปนคําภาษา

เหนือ หมายถึง “หมาก”  กลาวไวในเน้ือหาที่ปูเจาสมิงพราย ไดทําพิธีเสกหมากใหพระลอเสวย เพื่อทําใหพระลอลุมหลงพระ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1137 

เพื่อนพระแพง จากที่กลาวมาทั้งหมดน้ีจะเห็นไดวาหมากน้ันมีความสําคัญที่มีมานานในวัฒนธรรมไทย  (สันติ อภัยราช. 

วัฒนธรรมการกินหมาก. สืบคนเม่ือ 18 กรกฎาคม 2560. จาก http://www.sunti-apairach.com/a002-attractions)    

มีสํานวนภาษาไทยที่กลาววา “ชั่วเคี้ยวหมากจืด” ซ่ึงเปนสํานวนที่ใชบอกเวลา โดยเทียบกับระยะเวลาในการเคี้ยว

แตไมไดกินจริง ๆ สวนมากจะนําหมาก ใบพลูที่ปายปูนแลวเคี้ยวรวมไปกับเกล็ดพิมเสน กานพลู สีเสียด ใบเนียม และเครื่อง

หอมอ่ืน ๆ เคี้ยวไปจนกระทั่งเม่ือหมากพลูผสมกับนํ้าลายกลายเปนนํ้าหมากสีแดง ก็จะบวนทิ้งครั้งหน่ึงแลวคอยเคี้ยวตอไปอีก 

เม่ือมีนํ้าหมากก็บวนนํ้าหมากทิ้ง ทําอยางน้ีไปเรื่อย ๆ จนรสชาติของหมากหมดรส ที่เรียกวา “หมากจืด” ก็จะคายชานหมาก

ทิ้ง การกะระยะเวลาในการเคี้ยวหมากน้ันหมากคําหน่ึง ๆ จนจืด เปนเวลาประมาณ 20 - 30 นาที เพื่อนํามาใชอธิบาย

ชวงเวลาหน่ึง เชน รออยูนานชั่วเคี้ยวหมากจืด กวาเขาจะพาเราเขาไปพบทานเจาคุณ จากที่น่ีถาเดินไปบานกํานัน ก็ไกลชั่ว

เคี้ยวหมากจืด ในสมัยโบราณน้ันยังไมมีนาฬิกาใชบอกเวลา จึงมักคํานวณเวลาดวยการเปรียบเทียบกับส่ิงที่ทําอยูเปนประจํา 

สํานวน ชั่วเคี้ยวหมากจืด ปจจุบันคนที่ไมเขาใจจึงใชแผลงเปนวา “ชั่วเคี้ยวหมากแหลก” ซ่ึงเปนการใชไมถูกตองน่ันเอง 

(สํานักงานราชบัณฑิตยสภา. ชั่วเคี้ยวหมากจืด. สืบคนเม่ือ 15 กรกฎาคม 2560 จาก http://www.royin.go.th)  

          ในดานพิธีกรรม หมากปรากฏในงานพิธีกรรมตาง ๆ ของไทย เชน การจัดเครื่องรับรองพระสงฆหรือแขก

ทั่วไป  จะตองมีกระโถน ที่นํ้าเย็น ที่นํ้ารอน หมาก พลู บุหรี ่พิธีทําขวัญเด็ก จะใชหมากพลู 3 คํา และพิธีทําขวัญเดือนและพิธี

ตัดจุกใชใบพลูพิธีละ 7 ใบ พิธีบรรพชาอุปสมบท ผูบวชจะจะตองจัดเครื่องสักการะเพื่อเปนการแสดงความเคารพตอพระ

อุปชญายอาจารย โดยของที่เตรียมจะมีหมากรวมอยูดวย พิธีวางศิลาฤกษ  เครื่องสังเวยบูชาฤกษ  ถาเปนเครื่องใหญจะมี 

หมากวางรวมอยูดวย พิธีขันหมากหม้ันแบบไทย จะมี 2 ขัน ขันหน่ึงใสของที่จะไปหม้ัน อีกขันหน่ึงเปนขันหมากหม้ัน  ภายใน

ขันมีหมาก 8 ผล ตัดเปนระแงเดียวกัน หรือตัดเปนระแง (แขนงของทะลายหมาก) ละ 2 ผลก็ได  มีพลู 4 เรียง เรียงละ 8 ใบ 

พิธีขันหมากแตง จะมี 3 ขัน ขันหน่ึงใสหมาก 8 ผล เชนเดียวกัน พิธีแซยิด  จะใชหมากพลู 124 คํา พิธีทําศพ ใชหมาก 1 คํา 

ใสไวในกรวย  เม่ือเวลาทําตราสังเสร็จแลว จะนํากรวยที่มีหมากสอดใสไวในมือผูตายเพื่อจะไดนําไปสักการะพระจุฬามณี

เจดียสถาน ในชั้นดาวดึงสสวรรค พิธีปลงศพ ใชหมากรวมอยูในเครื่องกัณฑเทศน 

  

ภาพที่ 3 ขบวนแหบุหงาซีเระ หรือบุหงาซือร ี

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 โดยนํามา

ทําเปนบายศรี เรียกวาบุหงาซีเระ หมายถึง บายศรีประดิษฐแบบชาวไทยมุสลิม คําวาบุหงา แปลตามภาษามลายู คือ 

"ดอกไม" และ ซีเระ แปลตามภาษามลายู คือ "พลู" เปนการนําดอกไมสด และใบพลูมาประดิษฐในลักษณะตาง ๆ ใหสวยงาม

หลายรูปแบบ การทําพานบายศรี บุหงาซีเระ หรือบุหงาซือรี เปนการจัดพานบายศรีเพื่อใชรวมในประเพณีแหนก บุหงาซีเระ 
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จะนิยมนําไปใชในงานแตงงาน พิธีขลิบหนังหุมปลายอวัยวะเพศชาย หรือเขาสุหนัต พิธีสูขอ พิธีรับขวัญเด็ก พิธีการจัดงาน

มหกรรมตาง ๆ หรือขบวนแห ตามประเพณีของชาวไทยมุสลิม เพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคลของเจาภาพ และเปนส่ิงนําโชค 

และเพื่อความสวยงาม บางหมูบานหรือบางตําบลจะมีการก็จัดแขงขัน และถือเปนการประดิษฐบุหงาซีเระขึ้นเพื่อคงอนุรักษ

ศิลปะน้ีไว ไมใหสูญหายไป (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลมที่ 38 เรื่องที่ 2 บายศรีภาคใต. สืบคนเม่ือ 15 กรกฎาคม 

2560. จาก http://kanchanapisek.or.th/) 

           ทางภาคเหนือของไทย มีวัฒนธรรมความเชื่อวาหมากวาเปนพืชศักดิ์สิทธ์ิเชนเดียวกับสมปอย ที่คนลานนานํามาใช

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ บนหิ้งพระส่ิงที่ใชในการบูชาที่ขาดไมไดสําหรับชาวลานนาคือ หมาก บุหรี่ และ

สมปอย แมแตพุมดอกไมที่ใชประดับขันแกวทั้งสามกลางวิหารในวัดที่ใชบูชาพระ รัตนตรัยก็จะประดับดวยหมาก และดอกไม

หอมเพื่อเปนพุทธบูชา การบูชาครูที่เรียกวา การตั้งขันหรือขันครู ก็จะมีหมากเปนสวนประกอบ และในพิธีสืบชะตาของคน

ลานนา ไมวาจะเปนการสืบชะตาเมือง สืบชะตาบาน ชะตาของคน ก็จะนําตนกลาหมากหรือผลของหมากมาใชเปนสวนหน่ึง

ของพิธีกรรม เม่ือเสร็จพิธีแลวก็จะนําผลหมากหรือกลาหมากไปปลูกเปนศิริมงคลเพื่อขยายพันธุตอไป รวมทั้งในวิถีชีวิตของ

ชาวลานนา หมากจะถูกนํามาวางเปนของรับแขกเชนเดียวกับเม่ียงและบุหรี่ ในสมัยกอนการเคี้ยวหมาก เปนที่นิยมของชาว

ลานนา พระสงฆ และฤๅษี ผูทรงศีลที่ชาวบานนับถือ เม่ือเคี้ยวหมาก ขี้หมากที่พระเคี้ยวจึงถือเปนของศักดิ์สิทธ์ิ มีคําเปรียบ

เปรยของชาวลานนา ที่ทําตัวนารังเกียจ ไมมีประโยชน ชาวบานจะเรียกวา เปนไอขี้หมากขี้เม่ียง คนเชนน้ีจะไมมีใครอยากเขา

ใกล มาจากการที่ผูเฒาอายุมากไมสามารถจะเคี้ยวหมากได ก็มักจะตําใหแหลกเปนคํา ๆ กอน สวนขี้หมาก (หมากที่เคี้ยวจน

หมดรสชาติ) จะเปนที่รังเกียจของผูคน (ศรีจันทรัตน กันทะวัง. หมาก ไมมงคลคูชีวิตคนลานนา. สืบคนเม่ือ 15 กรกฎาคม 

2560. จาก http://school.obec.go.th/phifo/ ) นอกจากน้ีหนุมสาวชาวลานนายังใชหมากเปนส่ือรัก ในสมัยกอนหนุมจะ

เที่ยวจีบสาวในเวลากลางคืนหลังกินขาวแลงหรืออาหารม้ือเย็นเสร็จ เรียกวา แอวสาว ฝายหญิงก็มักจะเตรียมแอ็บหรือสํารับ

หมากไวตอนรับแขก แตถามีคูรักแลวหญิงสาวก็มักจะนําแอ็บหมากหรือขันหมากใหคูรักของตนโดยเฉพาะ ดังน้ันในวิถีชีวิตของ

ชาวไทยลานนาหมาก จึงเปนไมมงคล ที่มีบทบาทสําคัญคูวิถีชีวิตผูคนลานนา (ศรีจันทรัตน กันทะวัง. หมาก ไมมงคลคูชีวิตคน

ลานนา. สืบคนเม่ือ 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" 

เก็บไวใตหมอนหรือใตที่นอน สวดบริกรรมอักขระคาถาทุกค่ําคืน เชื่อวาเจาของชื่อที่ตนตองการน้ัน จะรักจะหลงรักผูน้ัน  

การปลูกใบพลูนิยมใหคนเกิดวันอาทิตยหรือวันพฤหัสบดีเปนผูปลูกตนพลูและการเก็บเก่ียวใบพลูจากตนน้ัน มีขอหามวาหาก



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1139 

ตองการใบพลูหามขอจากเจาของโดยเด็ดขาด จะตองขอซ้ือ โดยใหถือเคล็ดวาเปนการซ้ือ เพราะถาไมปฏิบัติเชนน้ัน ตนพลู 

ก็จะเฉาตาย สวนขอหามในการตัดตนพลูน้ันในสมัยโบราณ มีปรากฏในตํารา "สัพพะขึด" กลาววา “…ผูใดหากตัดบันตนลาน  

ตนตาล ตัดตนหมาก ลากเครือพลู บดี ขึดนักแล” นอกจากน้ี ยังมีขอปลีกยอยที่เปนความเชื่อทั่วไป เชน หามหญิงมี

ประจําเดือนเก็บใบพลู หามอุจจาระ ปสสาวะ ถมนํ้าลายรด ตลอดจนไมแสดงอาการลบหลูเหยียบย่ํา เปนตน เพราะการ

กระทําเชนน้ีจะเปนสาเหตุใหพลูเฉาตายไดเชนกัน ในปจจุบัน การบริโภคใบพลูลดลงพรอมกับการบริโภคหมาก แตก็ยังพบการ

ใชพลูในพิธีกรรมตาง ๆ เชน ในเครื่องคํานับครูจะมีการจัด “หมากคํา พลูใบ” ไหมากหัว พลูมัด” ในเครื่องสักการะ เชน พลู

สุม ตนพลู เปนตน จึงนับวาพลูยังมีบทบาทในวิถีชีวิตแบบลานนา ตราบใดที่ยังมีคานิยมเชื่อมโยงกับอดีตในเชิงวัฒนธรรมความ

เชื่อหลงเหลืออยู. (กฤษณะ แกวพรหม. ยันตหนีบและพิธีกรรมที่ถูกตองตามหลักไสยศาสตรลานนา. สืบคนเม่ือ 14 กรกฎาคม 

2560. จาก http://www.siammontra999.com/) 

 

3. บทสรุป 
 

หมากและพลู เปนพืชที่สําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนสินคาที่สําคัญในสมัยกอน เปนพืชทางเศรษฐกิจในสมัย

อยุธยา คนไทยไดรับวัฒนธรรมการกินหมากมาจากอินเดีย หมากและพลูมีความศักดิ์สิทธ์ิ ใชในพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ 

ใชบงบอกถึงฐานะ และบรรดาศักดิ์ ใชแสดงถึงความรัก และมิตรภาพ เหตุผลของการบริโภคหมากที่นอยลง จนปจจุบันแทบ

ไมมีเหลืออยูน้ัน มาจากในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี  ไดประกาศหามไมใหมีการกินหมากและคาขาย

หมาก  โดยออกรัฐนิยมฉบับที่ 10 ที่วาดวยเรื่องเครื่องแตงกายของประชาชนและการหามกินหมาก  มีการประกาศใชกฎหมาย

ในป พ.ศ.2482  โดยมีการส่ังหามขายหมากพลู  หามทําสวนหมาก และสวนพลู  มีการส่ังใหตัดตนหมากและตนพลูทิ้ง  เพราะ

เห็นวาการบวนนํ้าหมากในราชการจะทําใหพื้นสกปรก  และการมีฟนดําทําใหดูไมดี  ควรปฎิบัติตนใหเปนไปตามแบบอยาง

ตะวันตก ที่ดูวาการกินหมากสกปรก ไมสะอาดตา ดังน้ันการปลูกหมากจึงมีจํานวนนอยลง จนปจจุบันความสําคัญของการ

บริโภคหมากพลูเรียกไดวาแทบจะหมดไป แตที่ยังมีเหลืออยูก็ใชเปนเครื่องบูชา อยางไรก็ดีใบพลูน้ันนับไดวามีคุณประโยชนที่

เปนพืชสมุนไพร และ มีการปลูกและนําไปสกัดนํ้ามันหอมระเหย ตลาดนํ้ามันหอมระเหยโดยรวมทุกชนิดน้ันมีมูลคาสูงทาง

การตลาด ราคาซ้ือขายตอกิโลกรัมราคาไมนอย ปจจุบันซ้ือขายกันกิโลกรัมละ 23,000 - 25,000 บาท ดังน้ันถึงแมวาการเคี้ยว

หมากพลูจะกลายเปนของตองหามของคนไทยมาตั้งแตสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี หากแตใบพลูน้ันนับวา

มีสรรพคุณเปนยาที่มีประโยชนอยางมากมาย โดยเฉพาะใบพลูน้ันใชประโยชนไดเสมือนยาสามัญประจําบาน ที่ควรมีการ

อนุรักษ และรักษาไวใหอยูคูคนไทยสืบตอไป  

 

4. เอกสารอางอิง 
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บทคัดยอ  

 

บทความเรื่องน้ีมุงศึกษาความคิดของโทมัส ฮอบสเก่ียวกับทัศนะคติที่มีตอการเมืองในชวงศตวรรษที่ 17 ผลการศึกษา

พบวา ฮอบสมีทัศนะมุมมองเก่ียวกับการเมืองของเขาซ่ึงตางไปจากนักคิดทางการเมืองหลายคนความคิดของเขาปรากฏอยาง

ชัดเจนในงานนิพนธที่เขาไดเขียนขึ้น ทั้งน้ีงานนิพนธของฮอบสไดอธิบายถึงความคิดเห็นทางการเมืองกับสภาวะธรรมชาติและ

คุณสมบัติธรรมชาติของมนุษยในสังคม ทั้งน้ีแมวาฮอบสจะมองวาภายในสังคมมนุษยน้ันมีความไมม่ันคงในหลาย ๆ ดาน แตกระน้ัน

เขาก็เชื่อวาหลักการประชาสังคมและแนวทางแหงการประนีประนอมสังคมจะทําใหสังคมมนุษยที่เลวรายในทัศนะของเขาสามารถ

อยูรอดได ฮอบสยังมีมุมมองเก่ียวกับความคิดทางจักรภพดานการปกครองซ่ึงประเด็นน้ีทําใหเชื่อไดวาเขาเปนนักนักการเมือง 

ที่นิยมการปกครองดวยสถาบันกษัตริยอยางยิ่งยวด สอดคลองกับความคิดการศาสนาที่มีความสัมพันธกับทางการเมืองซ่ึงเขา

มองวาศาสนาเปนเรื่องที่ดอยกวาการสรางความม่ันคงทางการเมืองในความคิดของฮอบส 

 

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 

การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและจุดเปล่ียนทางความคิดที่มีความขัดแยงระหวางรัฐสภากับสถาบันกษัตริย สงคราม

การเมืองที่เกิดขึ้น นํามาสูความไรเสถียรภาพทางกรเมืองอยูชั่วขณะหน่ึง ความขัดแยงและสุญญากาศทางการเมืองที่เกิดขึ้นทํา

ใหฮอบสมองวาควรมอบอํานาจเบ็ดเสร็จไวแกสถาบันกษัตริย ซ่ึงเปนอํานาจอธิปไตยสูงสุดของรัฐ ส่ิงเหลานี้สามารถควบคุม

สังคมไวไดอยางปกติสุข ดวยเหตุน้ีภาพลักษณของฮอบสจึงเปนฝายนิยมเจาและสนับสนุนสถาบันกษัตริยใหเขามามีสวนในการ

ปกครอง 

โทมัส ฮอบสเกิดขึ้นอังกฤษ ในชวงที่เขาเกิดน้ันเปนระยะเวลาที่เกิดความไมสงบทางการเมืองของประเทศนับตั้งแต

ปลายคริสตศตวรรษที่ 16 เปนตนมา เหตุการณความไมสงบน้ันเปนผลมาจากการปฏิรูปศาสนาในยุโรป  กษัตริยของอังกฤษใน

ขณะน้ันคือพระเจาเจมสที่ 1 (James Charles Stuart ค.ศ. 1566–1625) ทรงมีพระดําริวาพระองคมีพระราชอํานาจลนพน

และทรงวางพระองคอยูเหนือศาสนาคริสต  ตอมาเม่ือพระเจาชารลที่ 1 (Charles I ค.ศ. 1600–1649) ทรงขึ้นครองราชย

สมบัติในเวลาตอมา พระองคไดทรงลดบทบาทของคริสตศาสนานิกายเพรสไบทีเรียนและนิกายเพียวริแตนลงเน่ืองจากไมทรง

โปรดสองนิกายน้ี ขณะเดียวกันพระองคทรงปกครองประเทศโดยไมมีการประชุมรัฐสภามาถึงสองทศวรรษ (Edwin Curley, 

1994, p. 13) จวบจนถึง ค.ศ. 1640 อังกฤษประสบกับวิกฤตการณการคลังอยางรายแรงอันเน่ืองมาจากการสงครามกับสกอต

แลน พระองคจึงทรงเรียกประชุมรัฐสภาขึ้น 

 การประชุมรัฐสภาในครั้งน้ีไดเกิดความไมสงบทางการเมืองขึ้นเน่ืองจากรัฐสภาไดลงมติส่ังประหารเอิรลแหงสตราฟ

ฟอรด (Earl of Strafford) และอารคบิชอพแหงนิกายแองกลิคาน(Archbishop Laud of Anglicaism) ซ่ึงเปนคนของพระ

เจาชารลที่ 1 ในขอหาซองสุมพลทหาร การประหารทั้งสองคนทําใหพระองคไมพอพระทัยเปนอยางมาก ความขัดแยงของทั้ง

สองฝายจึงไมอาจหลีกเล่ียงไดและไดนําไปสูสงครามกลางเมืองขึ้นระหวางขุนนางฝายรัฐสภาภายใตการนําของโอลิเวอร ครอม

เวลล (Oliver Cromwell) กับขุนนางฝายพระเจาชารลที่ 1 สงครามดําเนินไปเปนเวลายาวนานจนทายที่สุด พระเจาชารลที่ 1 

ทรงพายแพแกฝายรัฐสภาและทรงถูกสําเร็จโทษ ทําใหอังกฤษเขาสูยุคการปกครองโดยระบอบทหารภายใตการนําของครอม

เวลลเปนเวลาหลายป จวบจนถึงพ.ศ. 1660 พระเจาชารลที่ 2 ไดทรงขึ้นครองราชย พระองคน้ีทรงมีนิสัยคลายคลึงกับพระราช

บิดาคือไมทรงโปรดขุนนางฝายรัฐสภาและนิยมการปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเฉกเชนบูรพกษัตริยองคกอน ๆ  

ดวยเหตุน้ีจึงเกิดการปฏิวัติขึ้นอีกครั้งในปลายคริสตศตวรรษที่ 17 

 โทมัส ฮอบส เกิดในเดือนเมษายน 1588 ที่เมืองมาลมสเบอรี่ (Malesbiry) บิดาเปนนักบวช ทั้งน้ีตั้งแตอายุได 4 

ขวบ ฮอบสเริ่มการศึกษาระดับตนจากโรงเรียนคริสตศาสนา และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยออกฟอรด

เม่ืออายุได 20 ป  หลังจากจบการศึกษาฮอบสไดเปนอาจารยพิเศษของตระกูลคาเวนดิส (Carvendish house) โดยรับหนาที่

สอนบุตรของวิลเล่ียม (Bertrand Russell, 1972, p. 547) นอกจากน้ีฮอบสตองติดตามลูกศิษยไปในพื้นที่ตาง ๆ ของยุโรป

อยางสมํ่าเสมอ ทําใหฮอบสไดรับอิทธิพลทางความคิดจากงานเขียนของกาลิเลโอและฟรานซิส เบคอนซ่ึงเปนนักปราชญมนุษย

นิยมในศตวรรษที่ 16 โดยเฉพาะวิธีการคิดและระบบญาณวิทยาเปนอยางยิ่ง  สวนอุดมการณทางการเมืองน้ันฮอบลเปนนักคิด

ที่นิยมระบอบราชาธิปไตย (monarchy) มาตั้งแตสมัยเปนอาจารยของตระกูลคาเวนดิส ดังเห็นไดจากการตีพิมพผลงานเรื่อง 

“ธูซิดิดิส” (Thucydides) ใน ค.ศ. 1628 ซ่ึงเปนงานแปลที่แสดงความไมเห็นดวยกับการทํางานของระบอบรัฐสภา 

(parliament) ในทัศนะของเขา 

 หลังจากมรณกรรมของเอิรลแหงเดอวอนไซรคหบดีผูม่ังคั่งของตระกูลคาเว็นดิช  ฮอบสไดเดินทางไปอยูยุโรป  

ในชวงที่ฮอบสอยูยุโรปน้ันเขาไดรับอิทธิพลการใหเหตุผลตามวิถีการของเรขาคณิตหรือวิธีการอุปนัยซ่ึงเปนวิธีการหาความรูที่

เปนที่ยอมรับในยุโรป และเขายังไดนําวิธีการน้ีมาแตงหนังสือใน ค.ศ. 1637 ฮอบสไดกลับมาอังกฤษอีกครั้งและใหความ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1143 

สนับสนุนพระเจาชารลที่ 1 ตอสูกับรัฐสภาดังจะเห็นไดจากผลงานเรื่อง Elements of Law, Natural and Politics ซ่ึงเขียน

ในระหวาง ค.ศ. 1641 – 1641 

 หลังจากพระเจาชารลทรงพายแพแกขุนนางที่นิยมระบอบรัฐสภา ทําใหฮอบสไดรับผลกระทบอยางมากเน่ืองจาก

เปนผูที่สนับสนุนพระองคอยางเปดเผย  ดังน้ัน ในเวลาตอมาฮอบสจึงเดินทางไปอยูยุโรปอีกครั้งภายหลังการสวรรคตของพระ

เจาชารจที่ 1  ในชวงที่อยูยุโรปเปนเวลาถึง 11 ปน้ีฮอบสไดเปนอาจารยสอนคณิตศาสตร แตเม่ือพระเจาชารลที่ 2  แหง

อังกฤษทรงขึ้นครองราชยเปนกษัตริยพระองคใหมของอังกฤษ ในชวงเวลาน้ันฮอบสไดพิมพผลงานชิ้นสําคัญ คือ เลวิเอทัน 

(Leviathan) ออกมา จนเปนที่วิพากษวิจารณกันในแวดวงวิชาการอยางมาก ชื่อเสียงของเขาเปนที่รูจักในฐานะนักวิชาการที่

สนับสนุนกลุมนิยมเจา (C. B. Macpherson,1985, p. 234) และทําใหตอมาฮอบสสามารถเดินทางกลับมาอังกฤษอีกครั้ง 

 เม่ือพระเจาชารลที่  2 ทรงขึ้นครองราชยใน ค.ศ. 1660 พระองคไดทรงโปรดใหฮอบสเขาทํางานในราชสํานัก

เน่ืองจากทรงนิยมชมชอบฮอบสซ่ึงเปนนักวิชาการและปราชยที่สนับสนุนความชอบธรรมของระบอบการปกครองดวยสถาบัน

พระมหากษัตริย  ในชวงน้ีฮอบสไดเขียนวิเคราะหบทบาทของรัฐสภาและสงครามกลางเมืองที่ผานมาโดยกลาวโจมตีระบอบ

รัฐสภาที่ทําใหอังกฤษเกิดความวุนวาย ในชีวิตบั้นปลายของฮอบส ยังไดแปลมหากาพยของโฮเมอรมหากวีผูยิ่งใหญชาวกรีก

เรื่อง อีเลียด (Iliad) และโอดิสชี่ (Odyssey)  ฮอบสถึงแกอสัญกรรมเม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 1679 รวมอายุ 91 ป 

 

งานนิพนธกับความคิดเหน็ทางการเมือง 

 ในสมัยยุคกลางอันรุงโรจนนับแตศตวรรษที่ 12 เปนตนมา ความรุงเรืองของคริสตจักรในสมัยโทมัส อไควนัสน้ันมี

อิทธิพลครอบคลุมในสังคมยุโรปมาอยางยาวนาน  คําสอบของบรรดาเถระมีบทบาทตอแบบแผน จารีตและการปฏิบัติของ

คริสตชนยุโรปเปนอยางมากนับตั้งแตเกิดจนถึงตาย  ศาสนาคริสตไดบมเพาะคําสอนวาหากใครตองการจุติบนสรวงสวรรคตอง

ประพฤติปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพระเยซูอยางเครงครัด แตถาหากใครขัดขืนก็จะถูกกลาวหาวาเปนพวกมิจฉาทิฐิ (heresy) 

และอาจถูกบรรพชนียกรรม (interdiction) จากคริสตจักรได  อยางไรก็ตาม ในชวงสมัยปลายยุคกลางน้ันศาสนจักรก็ไดถูกทา

ทายมากขึ้นเรื่อย ๆ จากปญญาชนผูมีความรูทางศาสนาจนเกิดมีการปฏิรูปใหญในทางศาสนาคริสตขึ้นเพื่อย้ําใหเห็นถึง

ความสําคัญของจิตวิญญาณของแตละบุคคล  การวิพากษระบอบในองคกรคริสตศาสนาจึงทําใหนักปราชญบางคนน้ันสามารถ

วิพากษวิจารณเก่ียวกับความคิดทางการเมือง ในชวงเวลาน้ีไดเกิดนักคิดขึ้นมาหลายทานที่สําคัญคือ มาซิลิโอแหงปาดัว วิ

ลเลียมแหงออคคัมดังเต นิโคลัสแหงคูซา กลุมคนเหลาน้ีมีบทบาทตอการตั้งคําถามถึงความชอบธรรมของศาสนจักร ขณะที่

แม็คเคียเวลี ลูเทอร คาลวิน บรูตัส และจัง โบแดง ตลอดจนถึงฮอบสก็ไดตั้งคําถามถึงความชอบธรรมของสถาบันทางการเมือง 

 ฮอบสเปนนักคิดทางการเมืองที่มีความคิดคลายคลึงกับแม็คเคียเวลลีนักรัฐศาสตรชาวอิตาลีกลาวคือเขาประสงคที่จะ

สรางเอกภาพใหกับนครรัฐ (state) แตมีขอแตกตางที่สําคัญคือแม็คเคียเวลลีตองการสรางเอกภาพใหกับรัฐโดยคํานึงถึงวิธีการ

โดยเฉพาะโครงสรางของการรัฐเพื่อใหเขมแข็งอยูได  สวนฮอบสน้ันตองการสรางเอกภาพใหกับประมุขของรัฐเทาน้ัน  ฮอบสจึง

มีความคิดที่นิยมระบอบสถาบันกษัตริย ดังจะเห็นไดจากผลงานสําคัญ 2 เลมของฮอบสที่สะทอนทรรศนะดังกลาวคือเรื่องเลวิ

เอทันและเรื่องเบเฮมอท (Behemoth) 

 ในนิพนธหนังสือเรื่องเลวิเอทันน้ัน ฮออสไดกลาววาตามพระคัมภีรเดิมเปนชื่อพญาลีวิเอทันที่ปกครองบรรดาสรรพ

สัตวนอยใหญในปา แตยังมีสัตวบางตัวที่แมจะพลังนอยก็ยังหยิ่งผยองพยายามที่จะแยงเปนนายแหงสัตวทั้งปวงถึงกับขัดขืน

ตอตานอํานาจพญาลีวิเอทัน (Edwin Curley, 1994, p. 7) โดยที่พญากุมภีลมีลักษณะใบหนาที่หนามากและมีเกล็ดเรียงราย

ตามตัวโดยตลอดจึงสามารถปองกันมิใหสัตวเหลาน้ันมาทําอันตรายแกตนได  การที่ออบสใชพญาเลวิเอทันมาตั้งเปนชื่อหนังสือ

เชนน้ีชี้ใหเห็นวาความมักใหญใฝสูงในอันที่จะคิดยึดอํานาจรัฐที่ปกครองแบบพญาเลวิเอทันน้ัน นอกจากจะเปนไปไมไดแลวยัง

เปนการทําลายตัวเองอีกดวย  สวนนิพนธหนังสือเรื่องเบเฮมอทน้ันตามคัมภีรเดิมเปนซ่ือสัตวรายในทะเล แตมีอํานาจนอยกวา

พญาเลวิเอทัน ซ่ึงฮอบสใชพญาเบเฮมอทเปนอุปมานิทัศนแทนรัฐสภา ซ่ึงฮออสน้ันมีเจตนาหมายถึงครอมเวลที่ตองการทําลาย

อํานาจของพญาลีวิเอทันเอง  ฮอบสพยายามชี้ใหเห็นวาพระเจาแผนดินมิไดใชพระราชอํานาจอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเต็มที่จึง
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กอใหเกิดสงครามกลางเมือง และเม่ือประเทศมีพญา 2 คนซ่ึงฮอบสเจตนาหมายถึงกษัตริยกับรัฐสภา สงครามก็กลายเปน

เครื่องตัดสินวาพญาคนใดมีอํานาจมากกวากัน  ดวยเหตุที่นิพนธเลวิเอทันของฮอบสจึงเปนงานเขียนที่สะทอนมุมมองความคิด

ทางการเมืองของฮอบสไดอยางมีระบบระเบียบในการนําเสนอสัญญาประชาคม (social contract) ซ่ึงเปนการเริ่มตนนํากฎ

ธรรมชาติมาเปนพื้นฐานกําหนดอํานาจของผูปกครองคนน้ัน ๆ  การศึกษาความคิดทางการเมืองของฮอบสจึงควรเนนที่หนังสือ

เรื่องเลวิเอทันเปนหลักและผลงานเรื่องอ่ืน ๆ เปนงานรองทางการศึกษา (Edwin Curley, 1994, p.50)  

 ในสภาวะธรรมชาติมนุษยจึงมีสิทธิตามธรรมชาติที่จะกระทําส่ิงที่ตนเห็นวาจะสงเสริมความปลอดภัยของตนเอง แต

ตราบใดที่สิทธิตามธรรมชาติน้ียังมีอยูก็ยังไมมีอะไรที่จะมาประกันไดวาชีวิตจะยืนนานตามที่ธรรมชาติปลอยใหคนมีชีวิตอยูได

โดยปกติ  ดังน้ัน ในสังคมมนุษยก็ยังตองมีกฎหมาย ซ่ึงมาจากการที่องคอธิปตยใหความสมบูรณแกธรรมเนียม ประเพณีและ

กฎแหงธรรมชาติที่มีอยูแลวมากมาย ซ่ึงถือเปนเอกสิทธิพิเศษขององคอธิปตยพระองคเดียว แมกระทั่งตุลาการก็ไมมีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะประกาศกฎหมาย เพราะฮอบสกลัวเกรงการเสริมแตงตอเติมขอความที่ผิดพลาดในภายหลัง เม่ือถึงจุดน้ีก็เปนที่

เขาใจกันวาฮอบสปฏิเสธทฤษฏีเทวสิทธ์ิที่เชื่อถือกันมาหลานศตวรรษอยางส้ินเชิง 

 ในขณะที่ฮอบสปฏิเสธความเชื่อของเทวสิทธ์ิ ทานไดเสนอทฤษฏีสัญญาประชาคม โดยฮอบสเชื่อวา เม่ือสภาวะ

ธรรมชาติเลวรายมาก มนุษยจึงมาทําสัญญารวมกันที่จะยกสิทธิตามธรรมชาติ ตลอดจนอํานาจที่จําเปนตอการคุมครองสิทธิ

เหลาน้ันใหแกองคอธิปตย แตสัญญาจะตองมีผลผูกมัดถาวร เม่ือกติกาสัญญาไดจัดทําขึ้นแลว ประชาชนไมอาจจะรองเรียกถึง

ความเสียหายที่องคอธิปตยขึ้นเอง ประชาชนก็สามารถทําได ถาหากชีวิตของพวกเขาตองตกอยูในอันตรายดังน้ันรัฐในความคิด

ของฮอบสจึงมีหนาที่เพียงเพื่อรักษาเสถียรภาพ นอกน้ันเปนสิทธิของแตละคนที่จะแสวงหาคุณธรรม ศาสนา การศึกษา  ดังน้ัน 

ความคิดขั้นพื้นฐานทางการเมืองของฮอบสจึงไมตองการสรางขอโตแยงทางการเมืองในอันที่กอใหเกิดความแตกแยกกัน หาก

หาทางประนีประนอมยอบรับสภาพการเมืองที่เปนอยูเพื่อวาอํานาจทางการเมืองจะไดรวมอยูในมือของผูถือครองอํานาจ

อธิปไตย  แมวาฮอบสจะนิยมกษัตริยยิ่งกวาระบบการปกครองใด แตถึงจะเปนผูอ่ืนหรือบุคคลใด ๆ ก็ตองยึดกุมอํานาจไดอยาง

สมบูรณสิทธ์ิขาด โดยที่อํานาจอธิปไตยที่เปนอยางสมบูรณสิทธ์ิขาดกฎหมายที่ออกมา ยอมถือไดวามีความยุติธรรมเพราะผูมี

อํานาจการเมืองเปนผูกําหนดวาสังคมตองการความยุติธรรมเชนใด 

 

สภาวะธรรมชาติและคุณสมบัติธรรมชาติมนุษย 

 ฮอบสมีความเห็นวาในสภาวะธรรมชาติโลกไมมีเศรษฐกิจ วัฒนธรรม คมนาคม ศาสนาหรือลัทธิความเชื่อ เวลา 

ศิลปะ วรรณกรรม หรือกระทั่งสงครามการสูรบ  มนุษยมีแตความกลัวตายอันไมมีที่ส้ินสุดเพราะมนุษยมีชีวิตอยูอยางโดดเดี่ยว 

แรนแคนทุกขยาก สังคมมนุษยจึงมีแตความเหี้ยมโหดและอายุส้ัน  ขอสนับสนุนที่ฮอบสใหตอความคิดน้ีก็คือการที่บุคคลยัง

ตองพกพาอาวุธขณะเดินทางไปในที่ตาง ๆ เพื่อคุมครองตนเองใหปลอดภัยจากมิจฉาชีพที่คอยจองทําราย  นอกจากน้ีฮอบสยัง

สังเกตวาสังคมที่มนุษยรวมกันน้ันก็ไมปลอดภัยเพราะมนุษยทุกบานยังตองล่ันกุญแจประตูบานเพื่อปองกันการรุกลํ้า  รัฐบาลก็

ยังไดวาจางเจาหนาที่เพื่อมารักษาความสงบเรียบรอย  รัฐตาง ๆ ในยุโรปยังคงสรางปอมปราการฝกหัดทหารและคอยสืบ

ราชการลับระหวางกัน กิจกรรมเหลาน้ีเปนปรากฎการณสวนหน่ึงที่ออกมาตามสภาวะธรรมชาติที่เปนอยูในอดีตนับจนถึง

ปจจุบันสมัยของฮอบส 

          ฮอบสกลาววาโดยธรรมชาติมนุษยเปนส่ิงมีชีวิตที่เคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา พลังที่ผลักดันใหมนุษยตองเคล่ือนไหวคือ

ความมุงม่ันในส่ิงที่ตนปรารถนาหรือภวตัณหา (desire) และมนุษยน้ันมีอุปนิสัยหลีกเล่ียงส่ิงที่ไมพึงปรารถนาหรือวิภวตัณหา  

ฮอบสจึงสรุปวาส่ิงที่พึงปรารถนาของมนุษยคือการรักษาตนเองใหปลอดภัย ส่ิงที่ตองหลีกเล่ียงคือความตาย  และส่ิงที่ชั่วราย

ที่สุดคือความไมปลอดภัย  ฮอบสวิเคราะหตอไปวาสังคมยังเกิดความวุนวายมาจากสภาวะธรรมชาติของมนุษยในดานอ่ืน ๆ อีก 

กลาวคือมนุษยเกิดมาโดยธรรมชาติมีความเทาเทียมกันทั้งทางกายและจิตใจ (C. B. Macpherson,1985, p. 40) แตคน

ออนแอที่สุดก็อาจสังหารคนที่แข็งแรงที่สุดได คนที่ถือวาตนเองฉลาดก็อาจมีคนฉลาดกวาตน  เม่ือความเทาเทียมกันของมนุษย

อยูที่ความพอใจในสวนที่ตนมีอยู แตสวนที่ตนมีอยูของมนุษยมักจะเปนส่ิง ๆ เดียวกัน จึงทําใหมนุษยตองแยงชิงกันเพื่อ
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เอาชนะอีกฝายหน่ึงใหได ไมวาดวยสันติวิธีหรือการทําลายลางกัน  สังคมมนุษยจึงมิใชยุงเหยิงเพราะมนุษยน้ันเทาเทียมกันใน

สภาวะสังคม แตที่สังคมมนุษยวุนวายเพราะมนุษยมีจิตในความเห็นแกตัว ความกลัว การแขงขันและนํามาสูการตอสูระหวาง

กัน ส่ิงเหลาน้ีจึงทําใหสังคมวุนวาย 

 ในเรื่องกฎของกฎธรรมชาติน้ันฮอบสมองวามนุษยเปนส่ิงมีชีวิตที่มีเหตุผล  ดังน้ัน มนุษยจึงสามารถเขาใจกฎตาง ๆ 

ทางธรรมชาติได  กฎธรรมชาติในสภาวะธรรมชาติเปนกฎทั่วไปที่หามมนุษยมิใหกระทําในส่ิงที่เปนผลตอการทําลายชีวิตตนเอง

เพราะมนุษยเปนผูมีเหตุผล  การที่มนุษยจะหาเหตุผลทําลายชีวิตของตนเองจึงฟงไมขึ้น ยกเวนแตมนุษยผูน้ันจะขาดเหตุผลไป

ชั่วขณะ ยิ่งกวาน้ันกฎธรรมชาติยังสอนใหมนุษยแสวงหาสันติภาพและมุงตอความสงบสุข มนุษยจึงพยายามหาทางปองกัน

ตนเองใหมีความปลอดภัยอยูเสมอ (Bertrand Russell, 1972, p. 550)  ฮอบสยังกลาวเพิ่มเติมวาในสภาวะของธรรมชาติน้ัน 

มนุษยอยูภายใตกฎธรรมชาติ มนุษยจึงมีสิทธิธรรมชาติที่จะกระทําการในส่ิงที่ตนเองเห็นวาเปนการสงเสริมความปลอดภัยของ

ตนเอง รวมทั้งการใชรางกายของผูอ่ืนในการปกปองชีวิตของตนตราบเทาที่มนุษยยังมีสิทธิธรรมชาติน้ีอยู  

 

กฎหมายและหลักการประชาสังคม: แนวการแหงการประนีประนอมสังคม 

 ฮอบสกลาวยืนยันวาในสังคมมนุษยมีกฎบัญญัติ ธรรมเนียมขอปฏิบัติ ประเพณี และกฎธรรมชาติดํารงอยูกอนแลว

เพราะสังคมมนุษยเปนสังคมที่มีพัฒนาการมายาวนานในชวงอารยธรรม แตทวากฎเหลาน้ันไมใชกฎหมาย (law) จนกวากฎ

เหลาน้ีจะไดรับการยอมรับจากองคอธิปตย (sovereignty) ใหใชบังคับไดอยางสมบูรณเทาน้ัน การยอมรับน้ีเปนคุณลักษณะที่

พิเศษขององคอธิปตย เพราะแมกระทั่งผูพิพากษาก็ไมมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกาศใชกฎหมาย เพราะฮอบสกลาววาผู

พิพากษาอาจเสริมแตงประโยคตาง ๆ ที่ผิดพลาดไวในกฎหมายไมมีที่ส้ินสุดและสงผลกระทบตอประชาชน 

 กฎหมายเปนบัญชาขององคอธิปตยผูมีอํานาจแตเพียงผูเดียวที่จะบังคับกฎหมาย  ดังน้ัน องคอธิปตยจึงไมไดอยู

ภายใตกฎหมาย  ฮอบสไดแสดงทัศนะในการบัญญัติกฎหมายวาถาหากรัฐตรากฎหมายโดยอาศัยพื้นฐานที่ผิดพลาดแลว ความ

วุนวายจะยิ่งมีมากในสังคมหรือรัฐน้ัน ๆ  โดยปกติแลวประชาชนจะเคารพกฎหมายเพราะเห็นวากฎหมายเปนธรรมของคน

สวนรวม และคนสวนรวมไดยกอํานาจใหแกองคอธิปตยโดยฉันทามติ  ดวยเหตุน้ีกฎหมายจึงเปนเจตจํานงของคนสวนรวมและ

ขององคอธิปตยที่ไดรับอํานาจจากชนสวนรวมดวยเชนกัน (C. B. Macpherson, 1985, p. 124) 

 ขณะที่ในมุมมองเก่ียวกับสัญญาประชาคมน้ันฮอบสไมเชื่อเรื่องพระเจา (atheism) ดังน้ัน เขาจึงปฏิเสธทฤษฏีเทว

สิทธิที่มีแนวความคิดวาพระมหากษัตริยมีอํานาจมาจากพระเจาแทนที่จะมาจากประชาชนซ่ึงเขาไดอธิบายไวในเรื่ององค

อธิปตยกับกฎหมายของปวงชนที่มีความสัมพันธระหวางกัน กอปรกับฮอบสไดรับอิทธิพลมาจากกระบวนการปฏิรูปศาสนา 

ฮอบสจึงเห็นวาทฤษฎีเทวสิทธิ (devine right) จะไมสามารถใหคําตอบที่ชอบธรรมในการอธิบายความหมายของสถานภาพ

พระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยได เพราะนักคิดนับตั้งแตสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการน้ันไมมีผูใดสามารถใหคําตอบ

รองรับความเชื่อน้ีได ดวยเหตุน้ี ฮอบสจึงเสนอทฤษฎีการกําเนิดรัฐใหมขึ้นมาคือทฤษฏีสัญญาประชาคมเพื่อสรางความชอบ

ธรรมใหกับสถาบันกษัตริย 

 ทฤษฏีสัญญาประชาคมเปนทฤษฏีการเมืองที่มีแนวคิดวาสภาวะธรรมชาติเปนสภาวะที่เลวรายดังที่ ฮอบสไดกลาว

มาแลว  ดวยเหตุน้ีมนุษยจึงตองมาทําสัญญารวมกันที่จะยกสิทธิธรรมชาติใหแกองคอธิปตยดวยความสมัครใจ  ในการทํา

สัญญาประชาคมน้ีประชาชนตองทําตอกันเอง ซ่ึงองคอธิปตยมิใชเปนคูดวยสัญญาที่ทําขึ้นและไมมีผลประโยชนที่เก่ียวของกับ

ประชาชนเหลาน้ันโดยตรง  เม่ือประชาชนกําหนดกฎกติกาที่ไดทําขึ้นแลว ประชาชนก็ไมอาจจะเรียกรองถึงความเสียหายที่

องคอธิปตยอาจเปนผูกอขึ้นไดจากการกําหนดกฎเหลาน้ัน ทั้งน้ีเพราะองคอธิปตยมิใชคูสัญญาจึงไมตองผูกมัดตามสัญญาน้ัน  

ประชาชนเปนผูกอตั้งหรือสถาปนาอํานาจชุดหน่ึงใหองคอธิปตยและยกอํานาจน้ันใหแกองคอธิปตยใชในการบริหาร  ดวยเหตุ

น้ีประชาชนจึงควรเปนผูรับผิดชอบในส่ิงที่องคอธิปตยไดกระทําลงไปดวยเพราะการลมลางองคอธิปตยจะทําใหประชาชนตอง

กลับไปสูสภาวะธรรมชาติ ซ่ึงเปนสภาวะที่ประชาชนตองเผชิญกับความทุกขยาก เหี้ยมโหด และความไมปลอดภัยในชีวิตจาก

สังคมที่กลียุค ((Richard Serjeantson, 2014, p. 155-157)  สภาวะเชนน้ีฮอบสมองวามีความเลวรายกวาการมีระบอบ
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ทรราช (tyranny)  ฮอบลยังอางวาอริสโตเติลเคยกลาววาการมีทรราชยยังดีกวาสภาพบานเมืองที่ปราศจากขื่อแปเพราะขาด

ผูปกครองรัฐ 

 

ความคิดทางจักรภพดานการปกครอง 

 ฮอบลอธิบายวาการที่ประชาชนมาทําสัญญาประชาคมรวมกันโดยยกอํานาจใหแกองคอธิปตยเปนเสมือนหน่ึงกลุม

ชนที่รวมกันเขาเปนบุคคลคนเดียวกัน  ลักษณะการรวมกลุมเชนน้ีเรียกวา “ จักรภพ” (common-wealth) หรือรัฐอธิปตยที่

ยิ่งใหญโดยองคอธิปตยมีอํานาจสูงสุดและมีอํานาจพอเพียงที่จะบังคับใหประชาชนรักษาคําม่ันที่ใหไวตอกัน เพราะมนุษย

ออนแอเกินกวาที่จะทําตามสัญญาตลอดไป (C. B. Macpherson, p. 409) ฮอบสมองวาในสังคมมนุษยมีแตความทะเยอะ

ทะยาน ความละโมบ ความโกรธและอารมณอ่ืน ๆ ผสมผสานในสังคมอยูตลอดเวลา ในบางครั้งอํานาจใฝต่ําอาจมีมากกวา

คุณธรรมความดีซ่ึงทําใหสังคมไมสามารถตานทานพลังอํานาจหรือกิเลสที่ต่ําได   ดังน้ัน มนุษยก็ยิ่งจะตองพึ่งอํานาจขององค

อธิปตยเพื่อใหชวยรักษาสภาพบังคับที่ทุกคนตองทําตามสัญญาประชาคม 

 จักรภพในความคิดของฮอบสมีสองประเภท ประเภทแรกเปนจักรภพอันเกิดจาก “การกอตั้ง” โดยประชาชน ทั้งน้ี

ประชาชนพรอมใจกัน (consent) ตกลงทําสัญญาอยูภายใตการปกครองอยางสมัครใจ และประเภทที่สองคือจักรภพอันเกิด

จาก “การไดมา” โดยองคอธิปตยเปนผูใชกําลัง (force) เขาครอบครองรัฐอ่ืน จักรภพทั้งสองชนิดน้ีมีรูปแบบการปกครองไม

แตกตางกันเพราะจักรภพทั้งสองเกิดขึ้นจากสภาพความกลัวของมนุษยเปนที่ตั้งโดยธรรมชาติ (Richard Serjeantson, 2014, 

p. 65) กลาวคือประชาชนในจักรภพจาก “การกอตั้ง” จะมีสภาพตางคนตางหวาดกลัวซ่ึงกันและกัน สวนประชาชนที่พายแพ

สงครามมีทางเลือกอยูสองทางคือยอมตามหรือยอมตาย ทั้งน้ีไมวาผูพายแพจะสมัครใจหรือฝนใจก็ไมเปนที่สนใจของผูชนะ 

 นอกจากน้ีฮอบสไดแบงรูปแบบการปกครองของจักรภพออกเปนสามแบบ คือระบบราชาธิปไตย ระบบอภิชนาธิป

ไตยและระบบประชาธิปไตย ฮอบสอธิบายตอวาผูที่ไมชอบการปกครองแตละแบบจะเรียกการปกครองที่ตางกันไป เชน ระบบ

ราชาธิปไตยจะถูกเรียกวาระบบทรราชย อภิชนาธิปไตยจะถูกเรียกวาระบบคณาธิปไตย และระบบประชาธิปไตยจะถูกเรียกวา

ระบบอนาธิปไตย (Bertrand Russell, 1972, p. 552-553) ในเรื่องรูปการปกครองน้ีฮอบสยังไดชี้ใหเห็นขอเท็จจริงที่วาการ

ปกครองไมวาจะโดยกลุมคนหรือโดยคณะคนจํานวนมากมักกอใหเกิดองคอธิปตยหลายองคขึ้น แตองคอธิปตยเหลาน้ีไมอาจจะ

แบงแยกอํานาจกันไดอยางแทจริงซ่ึงทําใหประชาชนตองตกอยูในภาวะสงครามอยูเน่ือง ๆ ส่ิงเหลาน้ีจึงนําไปสูความไมม่ันคงใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

 รูปแบบการปกครองอยางระบบอภิชนาธิปไตยและระบบประชาธิปไตยน้ันมีลักษณะคลายกับรูปแบบการปกครองที่

มีผลเสียในดานที่ไมสามารถที่จะรักษาสันติภาพ (peace) และความปลอดภัย (safety) ของประชาชนไดอยางเต็มที่  ฮอบลจึง

มีความคิดเห็นวาระบบราชาธิปไตยนาจะเปนรูปการปกครองที่เหมาะสมที่สุด และมีแนวโนมที่จะสามารถรักษาสันติภาพและ

ความปลอดภัยของประชาชนในรัฐได เพราะการปกครองที่มีองคอธิปตยเพียงคนเดียวจะกระตุนใหจักรภพมีความเขมแข็งที่จะ

ธํารงรักษาสันติภาพและความเจริญรุงเรือง (Richard Serjeantson, 2014, p. 150) ดวยเหตุที่วาความสัมพันธขององค

อธิปตยกับประชาชนผูกพันกันอยางแนบแนน ทําใหการปกครองแบบราชาธิปไตยน้ันเปนการปกครองที่คลองตัว และเต็มไป

ดวยความสมานฉันทในหมูสมาชิกภายในรัฐ ขณะเดียวกันการบริหารน้ันก็มีประสิทธิภาพในการตัดสินปญหาและมีความม่ันคง

ในการรักษาคําม่ันสัญญากับประชาชน 

 อยางไรก็ตาม ในทางกลับกันฮอบสมองวาจักรภพที่มีองคอธิปตยปกครองคนเดียวก็อาจจะลมเหลวไดเชนกัน ถาหา

กองคอธิปตยขาดการควบคุมประชาชนและปลอยใหประชาชนมีสิทธิมากจนเกินไป  เม่ือองคอธิปตยจะกลับมาใชอํานาจ

ควบคุมใหมอีกครั้งหน่ึง ประชาชนจะตอตานเพราะเขามีความรูสึกวาถูกริดลอนสิทธิที่ตนพึงมี  ดังน้ัน องคอธิปตยจีงควร

ปกครองอยางเขมงวด แตก็ไมควรทําอะไรที่ขัดกับมโนธรรมและกฎหมาย  และเม่ือองคอธิปตยทําผิดก็เชนเดียวกับนักบวชที่

ทําผิดกลาวคือไมมีใครทําอะไรกับองคอธิปตยที่มีอํานาจสูงสุด หรือและนักบวชที่มีอํานาจทางศาสนาได  สังคมจะเกิดความ

วุนวายยุงเหยิง  องคอธิปตยในความหมายของฮอบสน้ันจะตองมีหิริโอตัปปะและจะตองควบคุมประชาคมไมใหมีอํานาจกลา
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แข็งจนสามารถแขงอํานาจกับองคอธิปตยได (C. B. Macpherson, p. 554) ซ่ึงหากเกิดภาวะสุญญากาศที่จักรภพแขงอํานาจ

หรือแบงแยกอํานาจกันเองจนแตกออกเปนฝกฝาย ภาวะเชนน้ีจะเปนโอกาสที่จะนําไปสูการบั่นทอนเอกภาพของจักรภพลง 

ฮอบสสรุปวาองคอธิปตยตองไมปลอยใหรัฐอ่ืนสามารถบงการองคกรตาง ๆ ภายในจักรภพซ่ึงจะทําใหเกิดอันตรายตอ

เสถียรภาพของจักภพเอง ทั้งน้ีองคกรที่สามารถรับคําส่ังมาจากตางประเทศไดที่เห็นไดชัดเจนคือองคการศาสนา 

 ในจักรภพที่มีองคอธิปตยเพียงองคเดียวน้ันองคอธิปตยยอมมีหนาที่และสิทธิตามตําแหนงและบทบาทของความเปน

ประมุข  ทั้งน้ีตามความคิดของฮอบสน้ันองคอธิปตยมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี 

และการรับรูถึงสิทธิตามกฎหมายของประชาชน องคอธิปตยตองรูจักความอดกล้ัน ในการใชอํานาจหนาที่ทางนิติบัญญัติ 

บริหาร ตุลาการ การทหารและการเก็บภาษีอากรซ่ึงมีผลกระทบตอประชาชนสวนใหญในจักรภพ องคอธิปตยมีสิทธิในการ

เลือกรัฐมนตรีและองคมนตรี ทั้งยังมีอํานาจลงโทษและใหรางวัลตอบแทนแกผูอยูใตบังคับบัญชา องคอธิปตยสามารถควบคุม

ความคิดเห็นของมหาชนเพื่อปองกันมิใหเกิดความแตกแยกและสงครามกลางเมืองหรือมีอํานาจปองกันมิใหทรัพยสินไปรวม

กระจุกอยูในมือของกลุมชนสวนนอยซ่ึงจะนําไปสูความไมพอใจและการปฏิวัติได (Bertrand Russell, 1972, p. 630) จากที่

กลาวมาจึงเห็นไดวาองคอธิปตยมีอํานาจในการพิทักษรักษาอํานาจของตนอยางสุดความสามารถ และมีสิทธิรักษาอํานาจ

การเมืองของตนตลอดไปเพราะถือวาอํานาจขององคอธิปตยเปนส่ิงที่แบงแยกมิได 

 ฮอบลมีความคิดเห็นวาองคอธิปตยถึงจะมีอํานาจมาก แตก็ไมไดใชอํานาจน้ันบังคับประชาชนทุกส่ิงอยาง ประชาชน

จึงมีอิสรภาพที่จะกระทําการส่ิงใด ๆ ที่องคอธิปตยไมไดหามไว และประชาชนยังมีเสรีภาพสวนบุคคลในการดําเนินการทาง

เศรษฐกิจ การทําสัญญาระหวางกัน การเลือกถิ่นที่อยูอาศัย เสรีภาพในการบริโภคอาหาร การเลือกอาชีพ การแตงงานตามที่

ตนเห็นวาเหมาะสม  ฮอบสมีความปรารถนาที่จะใหประชาชนมีความเทาเทียมในทางกฎหมายเปนอยางมาก โดยเขากลาววา

ไมวาบุคคลน้ันจะมีอํานาจเพียงใดหรือม่ังมีเพียงใดหรือเปนชนชั้นสูงเพียงใด เขาน้ันยอมจะแสวงหาความเที่ยงธรรมเชนเดียวกัน 

ในกรณีที่เกิดความเสียหายตอกัน  การปกครองโดยกฎหมายขององคอธิปตยตามทัศนะของฮอบสจึงเปนเรื่องของการปฏิบัติ

มากกวาเปนพันธะทางศีลธรรม 

 สวนการมีอิสระทางการเมืองน้ันฮอบสเห็นวาควรคืนใหประชาชนเฉพาะเม่ือองคอธิปตยไมอาจจะคุมครองคนใน

บังคับของเขาไดเทาน้ัน ทั้งน้ีเพราะประชาชนไมจําเปนตองเคารพเชื่อฟงองคอธิปตยที่ไรอํานาจ จุดมุงหมายของการเคารพเชื่อ

ฟงคือการคุมครอง และประชาชนจะมีสิทธิตอตานองคอธิปตยถาหากชีวิตของพวกเขาตกอยูในหวงภาวะความอันตราย แตฮ

อบสไดเตือนวาประชาชนควรตอตานองคอธิปตยอยางระมัดระวังและมีสติ เพราะเม่ือลมลางองคอธิปตยไดแลว ประชาชนก็จะ

กลับไปสูสภาวะธรรมชาติอีกครั้งหน่ึง ซ่ึงเปนสภาวะที่ไมนาพึงประสงคของสังคมมนุษย 

 

ความคิดทางศาสนากับสัมพันธภาพทางการเมือง 

 ในชวงที่ฮอบสมีชีวิตอยูน้ันเขามองเห็นปญหาสําคัญขอหน่ึงคือการสรางเอกภาพใหแกประมุขของรัฐ เขามองวา

สาเหตุสําคัญที่ทําใหที่เอกภาพของประมุขตองส่ันคลอนอยางหนักเพราะศาสนาเปนตนเหตุ  ฮอบสมีความเชื่อวาองคกรศาสนา

คริสตนิกายโรมันคาทอลิกของโรมเปนภัยตอสังคมของอังกฤษเพราะเซนตออกัสตินและอไควนัสกลาววาประชาชนตองภักดีตอ

ศาสนาคริสตเหนือรัฐ  คําสอนน้ีเทากับเปนการบอนทําลายรัฐและองคอธิปตยโดยตรง (Richard Serjeantson, 2014, p. 

283)  ฮอบสยังไมชอบกลุมศาสนาคริสตนิกายเพียวริแตนทและนิกายเพรสไบทีเรียนเพราะเปนพวกที่ถือตัววายึดเอาความ

บริสุทธ์ิทางคริสตศาสนาและไดเรียกรองความยุติธรรมตลอดจนขันติธรรมทางการเมืองซ่ึงเปนการปฏิเสธอํานาจสูงสุดของ

สถาบันกษัตริยจนเกิดสงครามกลางเมืองอังกฤษขึ้น  

 สาเหตุที่ฮอบสเชื่อวาศาสนจักรควรอยูใตอาณาจักรคงเปนเพราะทานเชื่อในพระคัมภีรเดิมซ่ึงบัญญัติใหนักบวชอยูใต

อํานาจของสถาบันกษัตริยอยางเหมาะสมเพราะความเปนเอกภาพและผลประโยชนทางโลก ที่มีผลตอประชาชนโดยตรง แต

โทมัส อไควนัสไดอางวาตามพระคัมภัรใหมบรรพชิตมีฐานะสูงกวาฆราวาส   เพราะตองนํามนุษยไปสูสรวงสวรรคจึงใหกษัตริย

อยูใตอํานาจของสถาบันศาสนาเพื่อนักบวชจะไดดูแลวัตถุประสงคขั้นสุดทายของมนุษย ส่ิงเหลาน้ีจึงเปนสาเหตุที่ทําใหฮอบส
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เกิดความสงสัยในคําสอนของพระเจา จนถึงกับกลาววาไมเคยไดยินไดฟงกับหูของตัวเอง มีแตคนอ่ืน ๆ มาอางวาส่ิงน้ันเปนคํา

ดํารัสของพระเจา และผูที่อางในพระดํารัสของพระเจามาส่ังสอนมนุษย เขาผูน้ันก็ไมมีทางตอบไดวาคําสั่งสอนเหลาน้ันเปน

ของพระเจาจริงหรือไม จนบางครั้งนักบวชบางรูปสําคัญเองผิดไปจากความจริง โดยเห็นวาตนเองมีอํานาจเพราะมีฐานะ

สัมพันธกับพระเจาแตเปนความสัมพันธที่พิสูจนไมไดและไมไดวางอยูบนเหตุผล 

 ดวยเหตุน้ีฮอบสจึงใหประชาชนเลือกวาตนจะอยูขางใดระหวางศาสนากับองคอธิปตย โดยฮอบสไดแนะนําวา

ประชาชนควรจะภักดีตอองคอธิปตยมากกวาศาสนา เพราะจะไมทําใหเกิดปญหาความขัดแยงกันระหวางผูนําศาสนากับองค

อธิปตย และองคองคอธิปตยนาจะปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพระเจาไดดีเทา ๆ กับการปฏิบัติของเหลานักบวช (Edwin 

Curley, 1994, p. 63-64) ถานักบวชมีหนาที่เพียงการถายทอดคําส่ังสอนของพระเจาสูประชาชนเทาน้ันกลาวไดวาเม่ือฮอบส

ลดความผูกพันที่มีตอความเชื่อในศาสนาคริสตลง และมีความเปล่ียนแปลงในความเชื่อเก่ียวกับความเปนจริงอันเปนที่สุด

บางอยาง ทําใหความคิดทางการเมืองแตกตางออกไปจากบรรดาเถระ เชน อไควนัสที่ไดกลาวไวกอนหนา  ดังน้ัน เม่ือฮอบสมี

ความคิดเก่ียวกับสภาวะธรรมชาติและธรรมชาติของมนุษยเพียงเทาที่เก่ียวกับมนุษยดังที่เขาไดกลาวไวในนิพนธลีวิอาทัน ซ่ึงใน

หนังสือของเขาไมไดอางถึงพระเจาอยางออกัสตินหรืออไควนัส  กฎแหงธรรมชาติของฮอบสจึงแตกตางไปจากคําสอนของทั้ง

ออกัสตินและอไควนัส กลาวคือกฎแหงธรรมชาติในสภาวะธรรมชาติเปนกฎทั่วไปที่มนุษยสามารถคนพบไดดวยเหตุผลของ

ตนเอง กฎแหงธรรมชาติน้ีเองที่หามมิใหมนุษยกระทําส่ิงที่จะเปนผลทําลายชีวิตของตนเอง และยังสอนใหคนแสวงหาสันติภาพ

และมุงตอความสงบสุข โดยใหปองกันตนเองดวยวิธีการโดยปราศจากคําสอนของศาสนาแตอยางไร 

 

บทสรุป 

 

ฮอบสมีความคิดวาในสภาวะธรรมชาติ สังคมมนุษยไมมีกฎมีเกณฑ และมนุษยมีความโลภในอํานาจไมส้ินสุดสังคมจึง

เกิดปญหา แตฮอบสก็ยังคิดวามนุษยเปนผูมีเหตุผลสามารถเขาใจกฎธรรมชาติที่สอนใหหลีกเล่ียงภัยอันตรายตาง ๆ และมุง

แสวงหาสันติภาพมนุษยจึงมีสิทธิธรรมชาติที่จะปกปองตนเองจากการปองรายทั้งปวง  ฮอบสไดเสนอทางออกแกไขสภาวะ

ความไมสงบทางสังคมดวยการใหประชาชนมาทําสัญญาประชาคมรวมกันเพื่อยกสิทธิธรรมชาติใหกับองคอธิปตย เพื่อใหองค

อธิปตยสามารถออกกฎหมายใหทุกคนอยูอยางสันติ องคอธิปตยที่วาน้ีไมใชคูสัญญาของประชาชน ประชาชนจึงโคนลมไมได 

ยกเวนองคอธิปตยจะทําใหประชาชนตกอยูในอันตรายตอ  ฮอบสเชื่อวาสภาวะธรรมชาติที่โหดรายหรือการกลัวสภาวะการ

ปกครองขององคอธิปตยองคใหม  ดังน้ัน รูปการปกครองที่ดีที่สุดสําหรับจักรภพคือราชาธิปไตยเพราะเปนรูปการการปกครอง

ที่มีเอกภาพมากที่สุด  ภายในจักรภพน้ันฮอบสกําหนดใหอํานาจอธิปไตยตกเปนขององคอธิปตยเพียงองคเดียว แตองคอธิปตย

ไมสามารถใชอํานาจน้ีในการคุกคามความปลอดภัยของประชาชนได เพราะประชาชนมีสิทธิตอตานองคอธิปตย  นอกจากน้ีฮ

อบสไดเรียกรองใหองคอธิปตยมีอํานาจเหนือองคการศาสนา และใหกําจัดองคการศาสนา ที่พยายามจะมีอํานาจทางการเมือง

มาแขงขันกับองคอธิปตยรวมทั้งชักชวนใหประชาชนจงรักภักดีตององคอธิปตยมากกวาองคการศาสนา 
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บทคัดยอ  

 

บทความฉบับน้ีกลาวถึงเชื้อชาติและเผาพันธุของกลุมคนในจังหวัดราชบุรี พบวาจังหวัดราชบุรีมีความหลากหลาย

ทางชาติพันธุเปนอยางมาก สืบเน่ืองมาจากลักษณะทางภูมิศาสตรที่เอ้ือตอการเปนสังคมเปดและการเกิดพหุวัฒนธรรมภายใน

พื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยทําใหเกิดการอพยพของกลุมคนตางถิ่น ทั้งกลุมคนจากประเทศพมา เขมร ลาว และตอนเหนือของไทย 

เขามาตั้งถิ่นฐานอยูในจังหวัดราชบุรีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยสามารถระบุชาติพันธุที่สําคัญ 8 กลุมชาติพันธุ ไดแก ชาวไท-ยวน 

ชาวไทยภาคกลางพื้นถิ่น ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง ชาวลาวโซง ชาวลาวตี้ (ลาวเวียง) และชาวเขมร ซ่ึงแตละ

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  

 

เชื้อชาติและเผาพันธุในเมืองราชบุรีน้ัน นับวามีความหลากหลายจนกลายเปนเอกลักษณที่โดดเดนของเมืองราชบุรี

มาอยางยาวนาน สืบเน่ืองมาจากลักษณะทางภูมิศาสตรของเมืองราชบุรีที่มีชายแดนติดกับสหภาพพมา มีทิวเขาตะนาวศรีและ

ภูเขานอยใหญสลับซับซอน และมีบริเวณที่ราบลุมแมนํ้าแมกลอง แมนํ้าภาช ีซ่ึงเหมาะแกการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพทาง

เกษตรกรรม นอกจากน้ีเมืองราชบุรีในอดีตยังเต็มไปดวยผืนปาครอบคลุมแถบตะวันตกตั้งแตอําเภอจอมบึง อําเภอสวนผ้ึง 

อําเภอปากทอ ซ่ึงเคยอุดมไปดวยปาไผรวก ชิงชัน ประดู แดง ตะเคียน มะเกลือ ตะแบก เต็งรัง อินทนิล เคี่ยม พืชสมุนไพร  

ตลอดจนสัตวปานานาชนิด สภาพทางภูมิศาสตรดังกลาวไดเปนแรงเสริมสําคัญที่ใหเมืองราชบุรีกลายเปนดินแดนที่มีความอุดม

สมบูรณและเปนศูนยรวมทางวัฒนธรรมของบรรดาผูคนที่ไดอพยพจากดินแดนตาง ๆ ทั้งจากโพนทะเลและอีกหลายกลุมที่

เดินทางมาจากบริเวณชายแดนไทย-พมา โดยเขามาตั้งถิ่นฐานและสืบทอดอัตลักษณของกลุมตนเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  

บทความน้ีจึงเริ่มตนดวยการสะทอนลักษณะทางเชื้อชาติและเผาพันธุที่มีความหลากหลายในจังหวัดราชบุรี ทั ้ง 8 ชาติพันธุ 

ไดแก ชาวไท-ยวน ชาวไทยภาคกลางพื้นถิ่น ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง ชาวลาวโซง ชาวลาวตี้   (ลาวเวียง) 

และชาวเขมร โดยจะกลาวถึงประวัติความเปนมาในการเขามาตั้งถิ่นฐานในเมืองราชบุรี และเอกลักษณเฉพาะทางวัฒนธรรมที่

โดดเดนของแตละกลุมชาติพันธุ รวมถึงการยกตัวอยางความพยายามในการอนุรักษมรดกทางชาติพันธุของตน ทามกลาง

กระแสของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมวัฒนธรรมในโลกสมัยใหม เพื่อเปนกรอบในการศึกษาคนควาเรื่องราวทาง

ชาติพันธุของเมืองราชบุรีในเชิงลึกตอไป  

 

2. ความหลากหลายของ “กลุมฅน 8 เช้ือชาติ” ในเมืองราชบุรี 

  

จากการศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับเชื้อชาติและเผาพันธุในเมืองราชบุรี สามารถระบุเผาพันธุใหญ ๆ  ได 8 ชาติพันธุ

ดวยกัน ทั้งชาวไท-ยวน ชาวไทยภาคกลางพื้นถิ่น ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง ชาวลาวโซง ชาวลาวตี้       

(ลาวเวียง) และชาวเขมร แตละกลุมชาติพันธุลวนมีความแตกตางกันทั้งทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู และประเพณี  

  

2.1 ชาวไทยวน  

 

 
ภาพที่ 1 หญิงชาวไท-ยวน และลูกหลานไท-ยวน ที่บานคูบัว สืบสานการแตงกายสวมเส้ือแลบแดง และผาซ่ินลายเอกลักษณ

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 (

โดยตั้งถิ่นฐานอยูลุมแมนํ้าปาสัก อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี และสวนที่เหลือทรงโปรดเกลา ฯ ใหไปตั้งถิ่นฐานที่เมืองราชบุรี 

(อุดม สมพร, 2540: 8) ริมฝงขวาของแมนํ้าแมกลอง หางจากตัวเมืองไปทิศตะวันออก ประมาณ 2 กิโลเมตร ปจจุบันเรียกวา 

“บานไรนที”  ปจจุบันชาวไท-ยวน ไดขยายครัวเรือนออกไปจากเดิมอีกหลายพื้นที่ เชน ในอําเภอเมือง อําเภอโพธาราม อําเภอ

บานโปง อําเภอปากทอ อําเภอบางแพ อําเภอจอมบึง และอําเภอสวนผ้ึง เปนตน ชาวไท-ยวน ที่เขามาตั้งหลักแหลงในเมือง

ราชบุรีน้ัน แบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ  คือ ยวนขาและยวนขอย ทั้งยวนขาและยวนขอยตางแยกยายกันไปตั้งถิ่นฐานตามความ

สมัครใจ “ยวนขา”  จะตั้งบานเรือนอยูในคูบัว เรียกแทนตัวเองวา “ขา ”เม่ือพูดกับผูสูงอายุกวา  และใชคําวา  “กู  ”เม่ือพูดกับผู

อายุนอยกวาตน สวน “ยวนขอย”  จะตั้งบานเรือนอยูที่บานดอนแร หวยไผ บานใหมนครบาล ดอนแจง ดอนตะโก หนองโพ 

หนองปลาหมอ บางกระโด หนองออ ฯลฯ เรียกแทนตัวเองวา “ขอย ”เม่ือพูดกับผูสูงอายุกวาตน และใชคําวา   “ขา  ”กับผูอายุ

เสมอกันหรืออายุนอยกวา นับตั้งแตชาวไท-ยวน แหงอาณาจักรโยนกเชียงแสน ไดเคล่ือนยายมาตั้งถิ่นฐานในเมืองราชบุรี 

จนถึงปจจุบันเปนเวลากวา 200 ป ลูกหลานชาวไท-ยวน ยังคงสืบสานอัตลักษณเผาพันธุ สะทอนผานความเชื่อและประเพณีที่

สําคัญ ดังเชน การนับถือผีบรรพบุรุษ ภูมิปญญาการทอผาจก ประเพณีแลนมะโห และกินขาวบนสะโตก  )ขันโตก (  เปนตน ใน

งานปอยขันโตกน้ัน ถือเปนงานประเพณีที่เปนเอกลักษณที่โดดเดนของชาวไทยวนในราชบุรี โดยจะมีการจัดงานประเพณีหรือ

งานปอยขันโตกรวมใจไทยวน ในราวเดือนกุมภาพันธ ณ บริเวณจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี มี

วัตถุประสงคเพื่ออนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงเปนการปลูกสรางจิตสํานึกในการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุม

ชาติพันธุชาว   ไทยวน โดยในชวงเชาจะเปนพิธีเล้ียงผีเฮือน พิธีเซนไหวบรรพบุรุษ หรือที่เรียกกันวา ผีโคตรเหงา และผีปูยา 

ชวงค่ําตั้งแต   หกโมงเย็นเปนตนไป จะมีการกินเล้ียงขันโตก ซ่ึงเปนวัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบลานนา โดยน่ัง

บนพื้นหรือเรือนลอมวง (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2556: 25) 

 

  2.2 ชาวไทยภาคกลางพื้นถิ่น 

 
ภาพที่ 2 ชาวไทยภาคกลางพื้นถิ่น บานโพหัก ต.บางแพ จ.ราชบุรี แตงกายดวยชุดไทยพื้นถิ่น 

 ที่มา:  ชาวบานตําบลโพหักราชบุรี (http://contentcenter.prd.go.th/) 

   

ชาวไทยภาคกลางพื้นถิ่นในเมืองราชบุรีน้ัน อพยพมาเม่ือครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา มีวัฒนธรรมเดนชัดในชุมชนบานโพหัก 

ตําบลบางแพ สันนิษฐานวาชาวโพหักเปนคนไทยแทดั้งเดิม เน่ืองจากมีสําเนียงภาษาพูดเปนเอกลักษณของตนเองและเปนคํา

ไทยแตโบราณ เชน ใชคํานําหนาชื่อผูหญิงวา “ออ ”เชน ออแดง ออนุม เปนตน  (ศิริศักดิ์ คุมรักษา,  2541:  251) และใชคําพูด

อ่ืน ๆ เชน พอแก แมแก ไอหมา อีหมา ไอขี้ อีขี้ เปนตน การแตงกายของชายบานโพหักในอดีตนิยมสวมเส้ือกุยเฮงสีตาง ๆ นุง

โจงกระเบน ผาขาวมาพาดบา ผูหญิงนุงโจงกระเบน เวลาไปงานบุญมักเอาผาแถบสีขาวหมเปนสไบเฉียง ชาวโพหักนับถือ

พระพุทธศาสนา และนับถือผีบรรพบุรุษ มีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน ประเพณีของชาวไทยภาคกลางพื้นถิ่นในชุมชนบานโพ

หักที่เปนอัตลักษณ เชน ประเพณีโกนผมไฟ ไวจุก ไวเปย ไวแกละ ประเพณีโกนจุก โกนเปย โกนแกละ และประเพณีทําของ

อาสาในการแตงงาน (อาสา เปนขั้นตอนหน่ึงในประเพณีแตงงานของชาวโพหัก อําเภอบางแพ ที่สะทอนใหเห็นถึงความสมัคร

สมานสามัคคีในแบบชาวไทยภาคกลางแท ๆ ) นอกจากน้ี ยังมีการละเลนของไทยภาคกลางพื้นถิ่นที่เดนชัด คือ “การเลนเพลง
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ไทยพื้นบาน” ใชรองกันในลานนวดขาว เชน เพลงสงคอพวน เพลงสงฟาง เพลงชักกระดาน (อุดม สมพร, 2560: ไมปรากฏ

หมายเลขหนา) ศิลปะการสรางบานเรือนไทยที่สงางาม งานจักสานเครื่องไมไผ  

 

2.3 ชาวไทยเช้ือสายจีน 

 
ภาพที่ 3 ชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองราชบุรี 

 ที่มา:  ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดราชบุรี (http://contentcenter.prd.go.th/) 

   

ชาวไทยเชื้อสายจีนเปนกลุมเชื้อชาติที่ มีบทบาททางเศรษฐกิจในเมืองราชบุรี โดยในปพุทธศักราช 2409 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) โปรดเกลา ฯ ใหขุดคลองดําเนินสะดวก มีแรงงานหลักในการขุดคลองคือ

ชาวจีน ภายหลังการขุดคลองสําเร็จ ก็ไดมีกลุมแรงงานชาวจีนตั้งถิ่นฐานอยูที่ดําเนินสะดวก จากน้ันไดมีชาวจีนอีกหลายกลุม

อพยพมาเขามาเพิ่มเติม โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ซ่ึงเปนชวงที่ชาวจีน

อพยพเขามายังประเทศไทยมากที่สุด (ยนต ชุมจิต, 2547: 119) โดยอาศัยอยูกระจัดกระจายในเมืองราชบุรี มีการประกอบ

อาชีพคาขาย และทําการเกษตร ดังเชน ชาวจีนที่อยูในอําเภอดําเนินสะดวกประกอบอาชีพทําสวนผักผลไม จีนที่อําเภอบาน

โปงจะทําธุรกิจคาขาย โรงหีบออย โรงสีขาว โรงงานเสนหม่ี โรงงานอูตอรถ ชาวจีนในอําเภอโพธาราม ประกอบอาชีพธุรกิจ

คาขาย โรงงานนํ้าปลา โรงสีขาว และเล้ียงหมู สวนชาวจีนในอําเภอราชบุรี ทําธุรกิจ ทําโรงโมหิน โรงโอง โรงสีขาว และ

โรงงานทอผา เปนตน ปจจุบันอัตลักษณทางความเชื่อและประเพณีที่สําคัญของชาวจีนในเมืองราชบุรี ยังคงปรากฏใหเห็น

อยางเดนชัด เชน การบูชาเทพเจา (อุดม สมพร, 2560: ไมปรากฏหมายเลขหนา) โดยจะพบศาลเจาในเมืองราชบุรีมากมาย

หลายแหงที่มีชื่อเสียงโดงดังคือ ศาลเจาพอกวนอู ในอําเภอเมืองราชบุรี ปจจุบันภายในไดมีการเก็บรักษาปายวิญญาณสมเด็จ

เจาพระยามหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ผูมอบที่ดินใหสรางศาลเจา โดยสมัยที่ทานมีชีวิตอยูในอุปถัมภคนจีนจํานวนมาก ชาว

จีนในเมืองราชบุรีจึงรักและศรัทธาทานเปนอยางมาก นอกจากน้ียังมีศาลเจาแมเบิกไพร อําเภอบานโปง ซ่ึงเปนที่นับถือของคน

เดินเรือ และมีศาลเจาขนาดเล็กอีกหลายแหงในเมืองราชบุรีที่มีชุมชนชาวจีน (ยนต ชุมจิต, 2547: 123-124) ในชวงเทศกาล 

ชาวจีนในเมืองราชบุรีจะนําเครื่องเซนไหวไปกราบไหวเทพเจาและบรรพบุรุษ เทศกาลที่สําคัญมี 8 เทศกาล คือ เทศกาล

ตรุษจีน เทศกาลเช็งเมง เทศกาลสารทขนมจาง เทศกาลสารทจีน เทศกาลไหวพระจันทร เทศกาลทิ้งกระจาด เทศกาลกินเจ 

และไหวอ๊ี (ไหวขนมบัวลอย) ซ่ึงชาวไทยจีนในเมืองราชบุรียังคงยึดถือปฏิบัติตามประเพณีจีนในเทศกาลตาง ๆ อยางตอเน่ือง

และเครงครัด 
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 2.4 ชาวมอญ 

 
ภาพที่ 4 ชาวไทยเชื้อสายมอญ ลุมนํ้าแมกลอง ต.คุงพยอม อ.บานโปง จ.ราชบุรี  ในประเพณีสงกรานต 

 ที่มา: อยูเย็นเปนสุข มอญลุมนํ้าแมกลอง แหขาวแช หาบสํารับไปทําบุญสงกรานต 

(https://www.thairath.co.th/) 

  

 ชาวมอญมีถิ่นฐานเดิมอยูบริเวณฝงตะวันออกของแมนํ้าอิระวดี (พมาตอนลาง) จากหลักฐานปรากฏในสมัยอยุธยา 

ทําใหทราบวาชาวมอญอพยพเขามาในประเทศไทยครั้งแรกในปพุทธศักราช 2127 เม่ือครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรง

ประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง พระมหาเถรคันฉอง พระยาเกียรติ และพระยาราม ไดพาชาวมอญตามเสด็จกลับมากรุงศรี 

อยุธาเปนจํานวนมาก หลังจากน้ันก็มีการอพยพตอมาอีกหลายครั้งทั้งในสมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร โดยชาว

มอญในจังหวัดราชบุรีน้ัน ไดเขามาตั้งถิ่นฐานบริเวณสองฝงแมนํ้าแมกลอง ในเขตอําเภอโพธาราม และอําเภอบานโปง (ปรุงศรี 

วัลลิโภดม และคนอ่ืน ๆ , 2543: 18) ชาวมอญ เปนเชื้อชาติที่มีความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยู ทั้ง

ดานภาษาพูดเขียนที่ใชส่ือสารเปนของตนเอง อาหารมอญที่เปนเอกลักษณ เชน แกงบอน และขาวแช รวมทั้งความเชื่อทาง

พระพุทธศาสนา แตก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องผี เชน ผีประจําหมูบาน ผีประจําตระกูล (ผีบานผีเรือน) ซ่ึงลูกชายคนหัวปจะเปนรู

รับทอดสืบตระกูลผีเรือน นอกจากน้ี ชาวมอญยังมีความเชื่อวาหงส เปนสัญลักษณของความเปนชาติมอญ เปนสัตว

คูบานคูเมืองมาแตโบราณ (อุดม สมพร, 2560: ไมปรากฏหมายเลขหนา) 

 

 2.5 ชาวกะเหร่ียง 

 
ภาพที่ 5 ชาวกะเหรี่ยง ที่บานหวยแหง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 

 ที่มา: สวนผ้ึง ราชบุรี บรรยากาศงานกินขาวหอ ที่บานหวยแหง (http://www.chomthai.com/) 

 

ชาวกะเหรี่ยงมีถิ่นฐานเดิมอยูบริเวณทิศตะวันออกของทิเบต ตอมาไดอพยพเขามาอยูในประเทศจีน พมา และเขาสู

ประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวกะเหรี่ยงในเมืองราชบุรีไดตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณชายแดนใกลเทือกเขาตะนาวศรี 

สันนิษฐานวาอพยพโยกยายมาจากเมืองทวายในพมาขามเทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงสอดคลองกับที่ชาวกะเหรี่ยงรุนเกาไดเลาตอ

กันมาวา ราว 200 ปที่ผานมา ชาวกะเหรี่ยงไดถูกพมารุกราน จึงพากันอพยพขามทิวเขาตะนาวศรีเขาชายแดนไทยทางอําเภอ

ไทยโยค จังหวัดกาญจนบุรี (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2556: 9) และเขามาตั้งบานเรือนอยูที่บานเกากะเหรี่ยงและบาน

หนองกะเหรี่ยง (หนองนกกะเรียน) เปนแหงแรก แลวโยกยายมายังลุมนํ้าภาชีบานบอ เขตอําเภอสวนผ้ึง ก่ิงอําเภอบานคา 

ตําบลตะนาวศรี ตําบลบานบึง ตําบลบานคา ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ (ปรุงศรี วัลลิโภดม และคนอ่ืน ๆ , 2543: 19)      

ชาวกะเหรี่ยงในอดีตมีการดํารงชีวิตอยางเรียบงาย โดยหาของปา ปลูกขาวไรไวบริโภคเองภายในครัวเรือน การแตงกายทั้งชาย



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1155 

และหญิงมีเอกลักษณ กะเหรี่ยงราชบุรีสวนมากนับถือพระพุทธศาสนา แตก็มีความเชื่อเก่ียวกับภูตผี จิตวิญญาณ จึงมีพิธีเรียก

ขวัญเด็กแรกเกิด เรียกขวัญผูปวย เรียกขวัญตา การบูชาตนไมใหญ และประเพณีกินขาวหอ (อุดม สมพร, 2560: ไมปรากฏ

หมายเลขหนา) สําหรับงานประเพณีกินขาวหอน้ัน (“ขาวหอ” เปนอาหารพิเศษในประเพณีกินขาวหอ ทําจากขาวเหนียวหอ

ใบตองเปนรูปทรงกรวยแลวนําไปตมจนสุก มักจะรับประทานกับกระฉีก ใชสําหรับเปนเครื่องประกอบพิธีและเล้ียงแขกเหรื่อ

ญาติมิตรที่มาเยี่ยมเยียน) ในภาษากะเหรี่ยง-โปว เรียกวา “อ้ังหม่ีถอ” ในแตละหมูบานจะจัดขึ้นในชวงเดือนเกา ตามปฏิทิน

จันทรคติ ที่อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี แตในสวนของวัดจัดงานน้ัน แตละหมูบานจัดงานประเพณีไมตรงกัน มีวัตถุประสงค

เพื่อเรียกขวัญของผูคนที่กระจัดกระจายทองเที่ยวไปในที่ตาง ๆ ใหกลับมาอยูกับเน้ือกับตัวในชวงเดือนเกาน้ี งานประเพณีกิน

ขาวหอเริ่มในเวลากลางคืน โดยผูอาวุโสของแตละครัวเรืองจะยกกระบุงสําหรับประกอบพิธีมาไวที่หัวบันไดบาน จากน้ันจึงใช

ไมคนขาวเคาะที่หัวบันไดเพื่อเรียกขวัญ ในชวงเวลาน้ีบรรดาคนรุนอ่ืน ๆ ตางก็สงเสียงดัง ตีเกราะเคาะปบเพื่อชวยเรียกขวัญให

กลับมาสูบานตามความเชื่อ จนกระทั่งในเวลารุงเชา สมาชิกในครอบครัวจะตื่นแตเชาเตรียมตัวสําหรับการประกอบพิธีผูก

ขอมือเรียกขวัญ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2556: 24) 

 

2.6 ชาวลาวโซง 

 
ภาพที่ 6 ชาวลาวโซง หญิงสวมเส้ือกอม และผาซ่ินลายแตงโม มีผาเปยวหอยคอพาดบา  

ชายนุงกางเกงขาส้ันสีดํา สวมเส้ือติดกระดุมเงิน 

  

ชาวลาวโซงในอดีตมีวิถีชีวิตเปนอัตลักษณของตนเองอยางเรียบงาย เชน การแตงกายจะใชเส้ือผาที่เปนสีดํา ประดับ

ดวยเครื่องเงิน ผูหญิงนุงซ่ินผาฝายยอมคราม เรียกวา ซ่ินลายแตงโม มีผาเปยวหอยคอพาดบา สวนผูชายนุงกางเกงขาส้ันสีดํา 

สวมเส้ือแขนยาว ติดกระดุมเงิน คาดเอวดวยกระเปาสําหรับใสสัมภาระ ความเชื่อและประเพณีที่สําคัญของชาวลาวโซง คือ 

การนับถือผีบรรพชน มีการเซนไหวผีบรรพชน เรียกวา พิธีเสนเรือน หนุมสาวโซงจะมีโอกาสพบผูกสมัครรักใครกันในโอกาส

เทศกาลตาง ๆ แตที่สําคัญก็คือ การโอสาวในขวง (อุดม สมพร, 2560: ไมปรากฏหมายเลขหนา) ชาวลาวโซง (ไทยทรงดํา) มี

ถิ่นฐานดั้งเดิมอยูระหวางอาณาจักรญวนและหลวงพระบาง อพยพหนีภัยสงครามระหวางสองอาณาจักร โยกยายไปอยูใน

ดินแดนถิ่นญวน หลวงพระบาง และประเทศไทย ในปพุทธศักราช 2322 สมัยกรุงธนบุรี  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โปรด

ใหนําไปตั้งบานเรือนที่เมืองเพชรบุรี ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) ไดโปรดใหชาวลาวโซง

ที่อพยพเจามาใหมตั้งหลักแหลงที่บานหนองปรง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ภายหลังเม่ือมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น 

ชาวลาวโซงจึงไดพากันอพยพโยกยายไปตั้งหลักแหลงในพื้นที่ใกลเคียง สวนหน่ึงเขามาตั้งหลักแหลงในจังหวัดราชบุรี 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 หรือ ลาวเวียง เปนกลุมคนที่มีเชื้อสายลาวจากเมืองเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เหตุที่เรียกวา “ลาวตี”้ เน่ืองจากคนกลุมน้ีมักลงทายคําพูดวา “ตี้” ชาวลาวตี้เริ่มเขามาตั้งถิ่นฐานในเมืองราชบุรี

ตั้งแตสมัยธนบุรีเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร ในระยะแรกไดรับการกําหนดพื้นที่ใหตั้งบานเรือนอยูริมฝงขวาแมนํ้าแมกลอง 

ตอมาเม่ือมีครัวเรือนมากขึ้นและมีอิสระในการโยกยายถิ่นจึงขยายครัวเรือนขามไปตั้งบานเรือนริมฝงซายของแมนํ้าแมกลอง

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 งานบุญขาวจ่ี งานบุญพระเวสสหรือประเพณีการเทศนมหาชาติ เปนตน 

 

  2.8 ชาวไทยเช้ือสายเขมร  

 
ภาพที่ 8 ชาวไทยเชื้อสายเขมร ตําบลเกาะศาลพระ อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี แตงกายชุดพื้นถิ่น 

 ที่มา: ชาวไทยเชื้อสายเขมร  (http://region8.prd.go.th/ewt) 

 

ชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดราชบุรี แบงออกไดเปน 2 กลุม ตามสําเนียงภาษาพูดที่ใชส่ือสารกันคือ กลุมพูดภาษา

เขมรลาวเดิม และกลุมพูดภาษาเขมรสําเนียงเดียวกับเขมรในกัมพูชา จากคําบอกเลาของผูเฒาผูแกไดกลาววา กลุมที่พูดภาษา

เขมรลาวเดิมน้ี มีบรรพบุรุษเปนคนลาวที่ถูกกวาดตอนไปอยูเมืองเขมร และไดถูกกองทัพไทยกวาดตอนมาอยูที่ราชบุรีอีกทีหน่ึง 

จึงเรียกตัวเองวา “เขมรลาวเดิม ”ชาวเขมรลาวเดิมไดตั้งบานเรือนกระจัดกระจายในหลายทองที่ของจังหวัด ไดแก ตําบลคุง

กระถินและตําบลคุงนํ้าวน ในเขตอําเภอเมือง ตําบลวัดยางงาม ตําบลบอกระดาน และตําบลดอนทราย อําเภอปากทอ ตําบล

วัดเพลง อําเภอวัดเพลง และตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ เปนตน ชาวเขมรลาวเดิมน้ีมีภาษาพูดสําเนียงคลายภาษาลาวอีสาน 

ศัพทสํานวนบางคําคลายกับภาษาไทยเหนือและอีสาน เชน คําวา พูด = เวา ปวดฟน = ปวดแคว ไมกลัว = บหยาน เปนตน 

(ปรุงศรี วัลลิโภดม และคนอ่ืน ๆ , 2543:  20) สวนกลุมพูดภาษาเขมรสําเนียงเดียวกันเขมรในกัมพูชา ปจจุบันตั้งบานเรือน
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กระจัดกระจายตั้งบานเรือนอยูสองฝงแมนํ้ากลองดานตะวันออกของเมืองราชบุรี เชน ในเขตอําเภอเมืองราชบุรี อําเภอโพ

ธาราม และอําเภอปากทอ เปนตน 

 

3. การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุเมืองราชบุรี 

  

 จากกระแสของการพัฒนาและความเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในยุคปจจุบัน ไดสงผลใหวิถีชีวิตความเปนอยู

ของคนเมืองราชบุรีที่เคยมีอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเฉพาะกลุมเลือนลางไป นําไปสูความพยายามของปราชญ

ชาวบานรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เกิดเปนหนวยงานหรือกลุมที่รวมพลังกันสะทอนความเปนตัวตนในชาติพันธุ

ของตนในอดีตใหฟนขึ้นมาอีกครั้ง ดังจะเห็นไดจากการเกิดขึ้นของสถานที่สําคัญที่ใหความรูเก่ียวกับลักษณะทางวัฒนธรรม 

ประเพณี และชาติพันธุตาง ๆ ในเมืองราชบุร ีดังเชน 

 3.1 พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง ภาพสะทอนความเปนมาและวิถีชีวิตชาวมอญ 

 พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยมีพระครูธรรมพิทักษ 

(อาจารยลม) เจาอาวาสวัดมวง เปนผูจุดประกายใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของศิลปวัตถุของชาวมอญโบราณ ทั้งคัมภีร

โบราณ พระพุทธรูป ผาหอคัมภีร เครื่องใชตาง ๆ ตลอดจนส่ิงของเครื่องใชพื้นบานที่เก่ียวของกับวิถีชีวิตของคนมอญบานมวง 

ภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิตของชาวมอญที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงในชุมชนชาวมอญ

บานมวง เปนตน 

 3.2 ศูนยสืบทอดศิลปะผาจกและศูนยหัตถกรรมทอผาพื้นบาน การถายทอดภูมิปญญาการทอผาตีนจกไท-ยวน 

 มรดกอันลํ้าคาของชาวไท-ยวน ก็คือ “การทอผาจก” เพื่อใชในการนุงหมภายในครัวเรือน กระทั่งปจจุบันไดรับการ

พัฒนามาเปนสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ นําชื่อเสียงมาสูชาวไท-ยวน และจังหวัดราชบุรี จนกลายเปนเอกลักษณที่สําคัญ

ของจังหวัด ศูนยสืบทอดศิลปะผาจก ตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และศูนยหัตถกรรมทอผาพื้นบาน ตําบล

ดอนแร อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เปนการรวมกลุมของหมูบานชาวไทยวนที่มีฝมือในการทอผา ซ่ึงเปนมรดกทางภูมิ

ปญญาที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของชาวไท-ยวนที่สืบตอมาจากบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน ศิลปะในการทอผาจกในเมืองราชบุรี 

สามารถแบงไดเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมผาจกคูบัว พบมากในชุมชนไท-ยวน ที่ตําบลคูบัว และตําบลดอนตะโก อําเภอเมือง

ราชบุรี โดยมีลวดลายหลักที่เปนเอกลักษณเฉพาะ ไดแก ลายดอกเซีย ลายหักนกคู ลายโกงเกง ลายหนาหมอน และลายนกคู

กินนํ้าฮวมเตา มีการเวนพื้นต่ําไวมากตามแบบของลวดลายเพื่อจกใหเห็นลายเดนชัด 2) กลุมผาจกดอนแร พบมากในชุมชนไท-

ยวน ตําบลดอนแร ตําบลหวยไผ ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอเมืองราชบุรี และตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง ลายหลักที่เปน

เอกลักษณเฉพาะ ไดแก ลายกาบ และลายนกคูกินนํ้าฮวมเตา เวนพื้นต่ําไวนอย ทําใหความเดนชัดของลายหลักลดนอยลงไป 

สีสันของเสนใยจะใชสีแดงเปนหลัก 3) กลุมผาจกหนองโพ – บางกะโด พบมากในชุมชนไท-ยวน ที่ตําบลหนองโพ ตําบลบาง

กะโด และตําบลหนองออ อําเภอโพธาราม ลักษณะของผาจกจะมีลวดลายสีสันและขนาดใกลเคียงกับกลุมผาจกคูบัว ตางกัน

ตรงชายของตีนซ่ิน (ยนต ชุมจิต, 2547: 196 – 197) ปจจุบันสังคมไท-ยวนไดเปล่ียนผานจากวิถีการผลิตผาซ่ินตีนจกเพื่อใชใน

ชีวิตประจําวัน สูการผลิตเพื่อขายใหกับผูใชผาที่อยูในสังคมภายนอก และวิธีการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อสืบทอดมรดกทางภูมิ

ปญญาไดมีการผสมผสานกับการศึกษาในสังคมทันสมัย โดยการยนระยะเวลาการเรียนรูโดยใชส่ือกราฟกเพื่อศึกษาและฝกทอ

ลายผา การแลกเปล่ียนเรียนรูมีทั้งแบบของการส่ือสารแบบตัวตอตัวในวิถีดั้งเดิม และการเรียนรูเปนกลุมในการจัดการศึกษา

สมัยใหม วิธีการถายทอดไดรับจัดประสบการณอยางเปนขั้นตอนเพื่อใหอยูในรูปของหลักสูตรทองถิ่น กระบวนการแลกเปล่ียน

เรียนรูของชาวไท-ยวนจึงเปนกระบวนการที่มีพลวัต ยืดหยุน ตามสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไป (ณัฐกฤตย  ดิฐวิรุฬ, 2558: 

39-40) 
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 3.3 พิพิธภัณฑเร่ืองของโอง “โองมังกร” สัญลักษณการดํารงอยูของชาวจีนโพนทะเลในเมืองราชบุรี 

 “เรื่องของโอง” ตั้งอยูที่ตําบลดอนตะโก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เปนสถานที่ทองเที่ยวแนวใหม เชิงอนุรักษ

ศิลปะวัฒนธรรมประจําทองถิ่น เพื่อสะทอนวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวจีนในราชบุรีอยางแทจริง ภายในนอกจากเปนที่เที่ยว

แลว ยังมีการจัดแสดงประวัติศาสตรของโองตั้งแตยุคโบราณจนถึงปจจุบัน พรอมเขาชมกรรมวิธีการผลิตอันประณีต ซ่ึงหาชม

ไดยากในปจจุบัน ตั้งแตการปน การตกแตงลวดลาย และบรรยากาศจําลองภายในเตามังกร ซ่ึงใชในการเผาโองมาชานาน โอง

มังกรถือเปนภูมิปญญาเครื่องเคลือบดินเผาของเมืองราชบุรีที่ถือกําเนิดโดยชาวจีนโพนทะเล โดยมีการสืบทอดและแพรขยาย

กิจกรรมโดยเชื้อสายคนจีนเกือบทั้งส้ิน การทําโองมังกรเริ่มจากชาวจีนที่มีความชํานาญในการทําเครื่องเคลือบ ชื่อนายจือเหม็ง 

แซอ้ึง ไดรวบรวมเงินทุนกับพรรคพวกตั้งโรงเรียนเถาเซงหลี เม่ือ พ.ศ.2476 ผลิตภาชนะใสเครื่องดองของเค็ม ประเภทไห 

กระปุก และโองบางเล็กนอย เม่ือกิจการรุงเรืองจึงไดหันมาผลิตโองเพิ่มมากขึ้น ตอมาหุนสวนหลายคนไดแยกยายไปเปด

โรงงานของตนเองทั่วจังหวังราชบุรี ผลิตโองมังกรจําหนายทั่วประเทศและสงไปจําหนวยยังตางประเทศอีกดวย  ในยุคเฟองฟูมี

โรงงานผลิตโองมากกวา 40 แหง เชนเดียวกับพัฒนาการของลวดลายที่ปรากฏอยูบนตัวโอง ระยะแรกจะมีการทําลวดลายเปน

รูปดอกไม รูปสัตว ลายเถาวัลย และลายมังกร ซ่ึงลายมังกรที่เล้ือยพันอยูรอบโองไดรับความนิยมมาก ทําใหโรงงานโองทุกแหง

ในเมืองราชบุรีผลิตโองที่มีลวดลายเปนมังกร จึงถือเปนสัญลักษณของเครื่องปนดินเผาที่มาจากจังหวัดราชบุรี 

 3.4 ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําบานหัวเขาจีน ศูนยกลางในการพัฒนาชุมชนของชาวไททรงดํา 

 ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําบานหัวเขาจีน ตําบลหวยยางโทน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี เปนอีกพื้นที่หนึ่งที่

สะทอนใหเห็นถึงความพยายามของลูกหลานชาวไททรงดําที่ยังคงอนุรักษวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองผาน

การกอตั้งศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําบานหัวเขาจีน ซึ่งทําหนาที่เปนแหลงรวบรวมองคความรู  และปลูกฝงคานิยมให

ลูกหลานภูมิใจในเชื้อสายของตนเอง นอกจากนี้ยังเปนศูนยทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ใหคนทั่วไปที่สนใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณีของชาวไทยทรงดํา และสามารถมาศึกษาดูงานได อีกทั้งยังเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ กองทุนแมของ

แผนดิน กองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพยสัจจะและกลุมอาชีพเสริมสตรีทอผา (วิรงรอง พรมมี, 2561: ไมปรากฏหมายเลขหนา) 

ซ่ึงถือเปนศูนยกลางของการพัฒนาชุมชนของชาวไททรงดําที่สําคัญ 

 3.5 ศูนยวัฒนธรรมไทยกะเหร่ียงบานหินสี กับการจัดการพื้นที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางวัฒนธรรมเมืองราชบุรี 

 ศูนยวัฒนธรรมไทยกะเหรี่ยงบานหินสี ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี กอตั้งโดยความรวมมือระหวาง

สวนราชการในทองถิ่นและเครือขายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมเขตงานตะนาวศรี โดยศูนยฯ ดังกลาว ไดมีการจัด

กิจกรรมเพื่อฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงที่ศูนยวัฒนธรรมไทยกะเหรี่ยงบานหินสี ซ่ึงเปนชุมชนที่มีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยูหนาแนน

และยังคงวิถีชีวิตแบบเดิม ทั้งน้ี มีเปาหมายสําคัญคือใหเปนพื้นที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมที่นําเสนออัตลักษณของกลุม

ชาติพันธุกะเหรี่ยงใหเปนรูจักของนักทองเที่ยวและศึกษาวิถีชีวิตใหแพรหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนเสริมสรางอาชีพและรายไดใหกับ

ชุมชน โดยศูนยวัฒนธรรมไทยกะเหรี่ยงบานหินสี ถือเปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิตชาติพันธุกะเหรี่ยงในรูปแบบการจัดนิทรรศการ

พิพิธภัณฑพื้นบานที่แสดงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม 5 ดาน คือ อาหารพื้นถิ่น เครื่องมือเครื่องใช เครื่องแตงกาย  ประเพณี

การละเลน และการทอผากะเหรี่ยง นอกจากน้ียังมีการสรางบานแบบกะเหรี่ยงจําลองวิถีชีวิตการอยูอาศัยอีกดวย (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดราชบุร,ี 2561: ไมปรากฏหมายเลขหนา) 

 

4. บทสรุป 

 

 สภาพทางภูมิศาสตรไดมีสวนกําหนดใหเมืองราชบุรีเปนเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ มีแมนํ้าลําคลองไหลผานตัว

เมืองลงสูปากอาวไทย ทําใหเอ้ือตอการเดินทางติดตอคาขายมาตั้งแตโบราณกาล ตลอดจนมีอาณาเขตที่ติดตอกับประเทศพมา

ซ่ึงเปนอีกหน่ึงดินแดนที่มีความหลากหลายของเผาพันธุจํานวนมาก ส่ิงเหลาน้ีไดมีสวนสําคัญที่ทําใหเมืองราชบุรีเปนสังคมที่

พรอมจะเปดรับการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานทํากินของผูคนจากหลาย ๆ ถิ่น จนไดรับการขนานนามวาเปนเมืองที่มีความ
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หลากหลายทางชาติพันธุอีกแหงหน่ึงของประเทศไทย ซ่ึงประชากรในเมืองราชบุรีประกอบดวยกลุมคนหลายเชื้อชาติ คือ ชาว

ไท-ยวน ชาวไทยภาคกลางพื้นถิ่น ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง ชาวลาวโซง ชาวลาวตี้ (ลาวเวียง) และชาวเขมร 

แตละชาติพันธุตางยังคงพยายามรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของตนไวอยางเหนียวแนน โดยการรวมกลุมตั้งเปนศูนย

อนุรักษดานตาง ๆ เพื่อทัดทานกับกระแสสังคมในยุคสมัยใหมที่ไดเขามาบั่นทอนอัตลักษณที่สําคัญของกลุมตน  
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. ประวัติศาสตรของชาติพันธุลาวครั่ง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 2. การประดิษฐธงสงกรานต เพื่อใชในประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวครั่ง 3. ประเพณีแหธงสงกรานต

ของชาติพันธุลาวครั่ง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบวา  

1.  ชาวลาวครั่ง คือ กลุมคนลาวที่เขามากอตั้งบานเรือนในเขตเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ มีประวัติเริ่มกอตั้งชุมชน       

ในปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 2 

2.  ธงสงกรานต ประกอบดวย เสาธง ตัวธง หางธง ผูประดิษฐธงสงกรานต คือ ปราชญทองถิ่นและชาวบานผูสนใจ 

3.  ประเพณีแหธงสงกรานต คือ ประเพณีทําบุญทอดผาปาของชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ ซ่ึงไดสืบสานประเพณีแหธง

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

ประเพณีมาเน่ินนาน เปนที่ยอมรับนับถือในสังคมและเปนเครื่องแสดงความเปนอารยะของชาติ รวมถึงความเจริญรุงเรืองทั้ง

ดานวัตถุและจิตใจ ศิลปวัฒนธรรมจึงมีความสําคัญในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในสังคม ประเทศที่

เจริญรุงเรืองกาวหนายอมมีวัฒนธรรมเปนรากฐานของสังคมไทย กระทรวงวัฒนธรรมไดมีนโยบายขับเคล่ือนงานวัฒนธรรม

ภายใตวิสัยทัศนประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563 “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ภายใตแผนงานหลัก 3 เรื่อง คือ วิถีถิ่น วิถีไทย 

วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทย มรดกโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ลดความ

เหล่ือมลํ้าทางสังคม มีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนและเปนสวนหน่ึงในประชาคมโลก โดยการสรางสังคมให

รมเย็นเปนสุข ดวยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานคานิยมหลัก 12 ประการ รวมทั้งสรางรายไดและความม่ันคงจาก

ทุนทางวัฒนธรรมผานการทองเที่ยว สินคาและบริการทางวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาชาติ 

เกียรติภูมิ และภาพลักษณที่ดีของประเทศ รวมทั้งขับเคล่ือนการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 

– 2579) ประเทศไทย 4.0 และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(กระทรวงวัฒนธรรม, 2559) 

ประเพณีสงกรานตเปนประเพณีของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พมา ชนกลุมนอยชาวไทแถบเวียดนามและมณฑลยูน

นานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย โดยสันนิษฐานวา สงกรานตไดรับอิทธิพลมาจากเทศกาลโฮลี    ใน

อินเดีย คําวา “สงกรานต” เปนคําสันสกฤต หมายถึง "การเคล่ือนยาย  "ซ่ึงเปนการอุปมาถึงการเคล่ือนยายของการประทับใน

จักรราศี  หรือแปลวา กาวขึ้น เปล่ียนผาน หรือยางขึ้น ซ่ึงตรงกับทางโหราศาสตรที่วา วันสงกรานตจะเปนชวงเวลาที่พระ

อาทิตยเคล่ือนจากราศีมีนเขาสูราศีเมษ ซ่ึงตรงกับวันที่ 13 , 14, 15 เมษายนของทุกป การเคล่ือนขึ้นปใหมน้ัน เปนความเชื่อ

ของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงเปนวันขึ้นปใหมไทยในอดีต เน่ืองจากในสมัยโบราณ คนไทยถือเอาวัน

ขึ้น 1 ค่ํา เดือนอาย ประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม เปนวันขึ้นปใหม เพราะถือวาเปนชวงฤดูหนาว ตอมาในป พ  .ศ .

2432 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดเปล่ียนวันขึ้นปใหมใหเปนวันที่ 1 เมษายน แตเม่ือถึงในยุคสมัยของ จอมพล ป   .พิบูลสงคราม  ในป 

พ .ศ . 2483 ไดเปล่ียนวันปใหมใหเปนสากล คือ วันที่ 1 มกราคม ของทุกป อยางไรก็ตาม คนไทยสวนมากจะคุนเคยกับวันป

ใหมไทยในเดือนเมษายน รัฐบาลจึงกําหนดใหวันที่ 13 เมษายน เปนวันขึ้นปใหมตามปฏิทิน  เรียกวา "วันมหาสงกรานต" และ

เปนวันผูสูงอายุแหงชาต ิวัและนที่ 14 เมษายน เรียกวา "วันเนา " ซ่ึงในสมัยพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ไดประกาศใหเปนวัน

ครอบครัว สวนวันที่ 15 เมษายน เรียกวา "วันเถลิงศก " คือ วันเริ่มจุลศักราชใหม โดยประเพณีสงกรานตเปนประเพณีที่สืบ

ทอดมาแตโบราณคูกับตรุษ จึงเรียกรวมกันวา ประเพณีตรุษสงกรานต หมายถึง งานสงทายปเกาตอนรับปใหม ดังน้ัน วัน

สงกรานต จึงเปนวันฉลองการขึ้นปใหมไทยที่คนไทยเชื่อถือและยึดถือปฏิบัติกันมาชานาน ถือเปนวันสําคัญอีกวันหน่ึงของไทย 

และวันน้ียังเปนวันที่ครอบครัวจะไดอยูพรอมหนา เน่ืองจากหลาย ๆ ครอบครัว ที่มีลูกหลานไปทํางานในตางจังหวัด ก็จะไดใช

โอกาสน้ีกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหน่ึง  โดยทํากิจกรรมรวมกัน ทั้งกิจกรรมในครอบครัว ไมวาจะเปนการสรงนํ้าพระเพื่อความ

สิริมงคล การเลนนํ้าสงกรานต รดนํ้าดําหัวผูใหญ หรือเปนกิจกรรมที่มีประโยชนตอสังคม ทั้งการขนทรายเขาวัด ทําบุญ ทํา

ทาน ส่ิงเหลาน้ีไดเสริมสรางคุณคาและความสําคัญของวันสงกรานต ใหทวีคูณยิ่งขึ้น เปนการเริ่มตนปใหมที่มีความสุข สดชื่น 

รมรื่นใจและสงผลใหวันสงกรานต เปนวันที่มีคุณคาและมีความหมายสําหรับคนไทยมาอยางเน่ินนาน  

จากหลักฐานทางประวัติศาสตรไทย  พบวา บรรพบุรุษสวนใหญของชาวเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ สืบเชื้อสายมา

จากกลุมชาติพันธุที่อพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือที่เรียกกลุมน้ีวา “ลาวครั่ง” โดยเขามาสู

ประเทศไทยในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร ดวยเหตุผลทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจ เม่ืออพยพยายถิ่นฐานมาตั้งบานเรือน

บริเวณที่ลุมใกลแหลงนํ้า จะพึ่งพาอาศัยกันและอยูรวมกันเปนกลุมตามธรรมชาติ มีการพัฒนาชุมชน สรางเอกลักษณ 

ศิลปวัฒนธรรมของตนเองที่บงบอกถึงอัตลักษณความเปนลาวครั่ง และมีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาถึงปจจุบัน มีสําเนียงภาษา 

วัฒนธรรม ประเพณีเปนของตนเอง โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องผีเจานายและผีเทวดา ที่แฝงไวดวยความหมายของการจัด
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ระเบียบทางสังคม เพื่อใหทุกคนสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข โดยมีวัฒนธรรมที่เดนชัด ไดแก ภาษาพูด อาหาร วิถีชีวิต 

หัตถกรรมจักสาน และหัตถกรรมทอผา ทั้งดานสังคม ศาสนา และศิลปหัตถกรรมการทอผา ศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นบาน 

กลายเปนชุมชนลาวครั่งที่ที่เขมแข็ง มีอายุกวา 200 ป  

จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับลาวครั่ง 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 รัศมีไพบูลย (2549) อัญญาพร ทองบริสุทธ์ิ 

(2547) พัชราณี วัฒนชัย (2546) วิราวรรณ ชาติบุตร (2546) กนกวรรณ บริสุทธ์ิ และคณะ (2542) คนึงนุช มียะบุญ (2537) 

และ จินดา ชาติวงษ (2529) งานวิจัยเหลาน้ี ไดศึกษาชาติพันธุลาวครั่งในดานตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องภาษาลาวครั่ง ภูมิปญญา

การทอผาและลวดลายผาทอ เปนตน 

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง ประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอ

เมือง  จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวครั่ง เปนแนวทางในการ

อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีแหธงสงกรานตของชาวลาวครั่ง เปนฐานขอมูลเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใหแก

จังหวัดนครปฐมและสงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น รวมทั้ง เผยแพรเปนองคความรูเพื่อใหเด็ก 

เยาวชนและประชาชนทั่วไป ไดมีความรูความเขาใจอยางถูกตอง ชวยตอยอดในการศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณี

ทองถิ่น เพื่อสงเสริมความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคา และรวมกันธํารงรักษาสืบสานความเปนอารยะของชาติไว

ใหม่ันคงและยั่งยืนสืบไป 

 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 

1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตรของชาติพันธุลาวครั่ง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาการประดิษฐธงสงกรานต เพื่อใชในประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวครั่ง 

3. เพื่อศึกษาประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวครั่ง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัด

นครปฐม 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 

การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการวิจัย คือ  

1) การศึกษาภาคเอกสาร ผูวิจัยเนนใชการศึกษาเอกสาร (Document Data) ขอมูลที่เก่ียวของกับลาวครั่ง  

2) การศึกษาภาคสนาม ผูวิจัยเนนใชการวิจัยจากขอมูลเรื่องเลา (Narrative Research) ใชวิธีการสังเกตการณ

อยางมีสวนรวม (Participant  Observation) การจัดกลุมสนทนา (Focus Group) สําหรับการจัดการความรูและใช

กระบวนการถอดบทเรียน รวมทั้งการเก็บขอมูลจากเรื่องเลา (Story Telling) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) กับผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) จํานวน 20 คน  ประกอบดวย  พระสงฆ ผูนําชุมชน ปราชญทองถิ่น 

และชาวบานเชื้อสายลาวครั่ง ซ่ึงผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  คือ ชาวลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ หลังจากน้ัน จึงนําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางการวิเคราะหเรื่อง

เลา (Narrative Analysis) เพื่อนําเสนอขอมูล ความคิดเห็น ความจริงของผูเลาเรื่องเพื่อใหเกิดความเขาใจชีวิต และตัวตนของ

พวกเขาเหลาน้ัน ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใชระยะเวลา 6 เดือน ระหวางเดือนมกราคม จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560  
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เคร่ืองมือในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ใชแบบสังเกตการณ  และแบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางที่ผูวิจัยไดสราง และพัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง 

โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของและปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยใหมี

ความเหมาะสมที่สุด   

 

การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการ ดังน้ี 

1. วิเคราะหขอมูลระดับพื้นฐาน โดยผูวิจัยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาสรุปขอความของแตละบุคคลและ

รวบรวมจัดหมวดหมูทําความเขาใจและอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา 

2. วิเคราะหขอมูลระดับกลุมจากการสนทนากลุมมาสรุปขอความ รวบรวมจัดหมวดหมูทําความเขาใจ และอธิบาย

ตามประเด็นที่ศึกษา 

3. ขอมูลจากการสังเกตและสังเคราะหเอกสารมาวิเคราะหและตีความ สรุปและอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา 

4. วิเคราะหขอมูล โดยแยกแยะออกเปนหมวดหมูเน้ือหาตามประเด็นและขอบเขตของการศึกษาตามวัตถุประสงค

ของงานวิจัยและตรวจสอบความถูกตองดวยวิธีแบบสามเสา 

5. ประมวลขอมูลแตละหมวดหมู แลวนํามาทําความเขาใจ ตีความ และอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา 

6. นําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหาในองคประกอบความสัมพันธและขอสรุปของประเด็นที่ศึกษา

นําเสนอแบบพรรณนาเน้ือความ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

จากผลการศึกษา วิเคราะห ผูวิจัย พบวา 

 

สวนที่ 1 ประวัติศาสตรของชาติพันธุลาวคร่ัง 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 จากน้ันวัดจึงไดยายกลับมาตั้งอีกครั้งในบริเวณปจจุบัน คือ วัดโพรงมะเดื่อ นอกจากน้ัน มีเรื่องเลาสืบตอกันมาวา เดิม

พื้นที่ตําบลโพรงมะเดื่อมีชื่อเรียกวา “บานหัวเข” เน่ืองจากมีซากของหัวจระเขอยูในโพรงของตนมะเดื่อ เพราะบริเวณคลอง

ตรงขามสะพานเกวียนมีตนมะเดื่อใหญอยูตนหน่ึง มีโพรงใหญมากจึงมีจระเขเขาไปอาศัยอยูได ตอมาจระเขไดหายไปเหลือไว

แตโพรง จึงไดเปล่ียนชื่อจากบานหัวเขมาเปน “บานโพรงมะเดื่อ” กอนที่เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อจะไดยกฐานะน้ันไดเปน

สุขาภิบาลตําบลโพรงมะเดื่อมากอนตั้งแตปพ.ศ. 2508 จนถึง พ.ศ. 2542 มีการแตงตั้งโดยตําแหนงตั้งแตป พ.ศ. 2508 จนถึง 

พ.ศ 2529 และโดยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2529 จนถึง พ.ศ. 2542 มีผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการ สุขาภิบาลตําบลโพรง

มะเดื่อจํานวน 15 คน แลวจึงไดยกฐานะเปน “เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ” เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 จนถึงปจจุบัน มีผู

ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลโพรงมะเดื่อ จํานวน 4 คน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ รัชฎา สุขแสงสุวรรณ (2547)  

พบวา ชาวลาวครั่ง กลุมคนลาวที่ถูกกวาดตอนใหเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในสยามสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ป พ.ศ. 2371 เม่ือครั้ง

ที่ปราบศึกเจาอนุวงศได ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว (ร.3) และอพยพมาครั้งแรกอยูที่บานหนอง

ดินแดง บานโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม แลวจึงไดอพยพมาอยูที่เขากระจิว จังหวัดสุพรรณบุรี ตอมาจึงอพยพ

โยกยายมาอยูในเขตพื้นที่เมืองชัยนาท เม่ือประกา เดือน 3 พ.ศ. 2427 ชาวลาวครั่งมีการเคล่ือนยายบานเรือนกันอยูหลายครั้ง 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1164 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

จนกระทั่งเขาสูในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.5) มีการปรับเปล่ียนการปกครองเปนแบบ

เทศาภิบาล จึงไดมีชาวลาวครั่งตั้งหลักแหลงถาวรในจังหวัดนครปฐมในพื้นที่ตาง ๆ ไดแก อําเภอกําแพงแสน ในตําบลทุง

กระพังโหม ทุงขวาง ทุงลูกนก ทุงบวั กระตีบ สระส่ีมุม ดอนขอย และสระพัฒนา  อําเภอดอนตูม ในตําบล อําเภอนครชัยศรี 

ในตําบลศรีมหาโพธ์ิ อําเภอบางเลน ในตําบลไผหูชาง และ อําเภอเมือง ในตําบลสามควายเผือก เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ ซ่ึง

ประชากรสวนใหญในชุมชนเขตเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ เปนชาวไทยเชื้อสายลาวหรือเรียกวาลาวครั่ง ไดอพยพมาจากแขวง

บอแกว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ในสมัย ร.3 ชาวลาวครั่งไดสืบทอด วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนของชาติพันธุ

ลาวครั่ง โดยตั้งบานเรือนอยูในหมู 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ตําบลโพรงมะเดื่อ สวนหมูอ่ืน ๆ จะเปนชาวไทยเชื้อสายจีน ประเพณี

วัฒนธรรมที่โดดเดนในพื้นที่ จะเปนวัฒนธรรมประเพณีเก่ียวกับศาสนาและความเชื่อที่แสดงออกในวิถีชีวิตของชุมชน ปจจุบัน

เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ ไดสนับสนุนใหมีการรวมกลุมชาวลาวครั่งในตําบล กอตั้งเปนชมรมลาวครั่ง เพื่อตอบสนอง ความ

ตองการที่จะสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ เผยแพร ประชาสัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่น โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในวิถีชีวิตอยางเปนรูปธรรมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ และสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ที่เขามาสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมขอองชุมชนอยางยั่งยืน 

 

 สวนที่ 2 การประดิษฐธงสงกรานต เพื่อใชในประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวคร่ัง 

 จากการสัมภาษณชาวลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ พบวา วัตถุประสงคของการประดิษฐธงสงกรานต มีดังน้ี 

1. เพื่อใชเปนสัญลักษณในงานประเพณี คือ ธงสงกรานตเปนเครื่องหมายของงานประเพณีสงกรานตของชาวลาว

ครั่ง เปนสัญลักษณแหงความเปนสิริมงคล ความอุดมสบบูรณ ความเจริญ รุงเรืองของแตละหมูบาน วัสดุที่นํามาใชประดิษฐธง 

มักนิยมใชผืนผาในหลากหลายรูปแบบ ลวดลายและสีสัน สวนใหญชาวบานนิยมนําผาขาวมาสีตาง ๆ ที่มีการทอในหมูบานมา

ใชในการประดิษฐธงสงกรานตอีกดวย  

2. เพื่อใชเปนเคร่ืองพิธีทอดผาปาในวันสงกรานต  คือ การนําธงสงกรานตมาถวายสังฆทานใหกับพระสงฆในวัด 

โดยพระสงฆจะนําผาธงของชาวบานไปใช เชน ทํามาน ผาปูโตะ เปนตน หากไมมีผืนธง ถือวาพิธีทอดผาปาไมครบถวน 

สมบูรณ 

3. เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธภูมิปญญาทองถิ่น  คือ ธงสงกรานตจะแสดงภูมิปญญาทองถิ่น ความสวยงาม

และเอกลักษณของหมูบานในแตละชุมชน เม่ือแตละหมูบานนําธงสงกรานตมารวมขบวนแหก็จะเปนการประชาสัมพันธ

หมูบาน และสรางชื่อเสียงอันดีงามใหกับหมูบาน เปนเกียรติยศศักดิ์ศรีของหมูบานดวย 

4. เพื่ออนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาการประดิษฐธงสงกรานต  ความรู ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญา

ทองถิ่น นํามาสรางสรรคเปนธงสงกรานตของแตละหมูบาน โดยปราชญทองถิ่น จะเปนผูประดิษฐธงสงกรานตและสอน

ชาวบานทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจมารวมมือ รวมใจกันประดิษฐธงสงกรานตทุกป เพื่อใชในงานประเพณีแหธงสงกรานตของชาติ

พันธุลาวครั่ง ชวยใหสืบทอดและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางยั่งยืน 

5. เพื่อเปนเกียรติแกปราชญทองถิ่น คือ ผูประดิษฐธงสงกรานต ซ่ึงไดออกแบบ สรางสรรคธงสงกรานตใหสวยงาม 

โดยปราชญทองถิ่นจะนําความรู ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นตาง ๆ มาบูรณาการสรางสรรคธงสงกรานตของ

หมูบานแตละป การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบาน ผูดําเนินงานใหมีโอกาสแสดงศักยภาพดานภูมิ

ปญญา ความรูความสามารถอยางเต็มที่และมีการยกยองประกาศเกียรติคุณในลักษณะตาง ๆ น้ัน เปนการเสริมสรางและ

สงเสริมคุณคาใหปราชญทองถิ่นอยางยั่งยืน ซ่ึงในงานประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวครั่ง นอกจากจะมีการประกวด

ขบวนแหแลว ยังมีการประกวดธงสงกรานตดวย ถาหมูบานใดไดรับรางวัล หรือปราชญทองถิ่นในหมูบานก็จะภาคภูมิใจ ยินดี

และไดรับชื่อเสียง ความชื่นชมจากคนในและนอกหมูบานมากขึ้น  

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1165 

 ชุมชนลาวครั่งแตหมูบาน จะออกแบบและประดิษฐธงสงกรานตตามภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

1. เสาธง ทําจากไมไผสดขนาดพอดี อาจจะยาวประมาณ 7-10 เมตร ซ่ึงตองเลือกลําตนที่ตรงและแข็งแรงดี โดยดู

วาเม่ือปกลงบนหลุมแลวชายธงที่แขวนไวจะมองดูสวยงาม สวนตอนปลายของเสาธงจะลิดก่ิงใบออกใหเหลือยอดเปนแขนงก่ิง

ไผเล็ก ๆ ประมาณ 2-3 ก่ิง เพื่อใชแขวนชายธงและเพื่อประดับใหเกิดความสวยงาม หรือถาเห็นวาก่ิงไผเล็กเกินไปที่จะแขวนธง

ก็อาจจะประยุกตใชแผนไม นํามาเจาะรูตรงกลางสวมเขากับเสาธง ทําเปนแปนสําหรับแขวนธงสงกรานตแทนก่ิงไผก็ได 

กอนวันแหธงสงกรานต  บางหมูบานจะทําการรับขวัญตนธง โดยผูเฒา ผูรูในหมูบาน จะนําความรูที่สืบทอดกันมาทํา

พิธีรับขวัญธง เชน นําขม้ินมาทาตนธงทั้งลํา ตนธงจะเปนสีเหลือง สวยงาม  มีการขอศีลและใหพร  จากน้ันจึงนําตนธงไปตาก

แดด เพื่อใหเสาธงแข็งแรงและเกิดความเปนสิริมงคลแกเสาธงตามความเชื่อของชุมชน 

2. ตัวธง  ธงที่ใชแขวนบนเสาธง จะมีการออกแบบ ตกแตงอยางสรางสรรคตามความคิดของแตละหมูบาน ตัวธง

ประกอบดวยวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับใชในวัด ซ่ึงคณะกรรมการจัดงานในแตละป จะประชุมตกลงกันวา ในปน้ันวัดขาด

แคลนส่ิงใดก็ใหแตละชุมชนที่มารวมงาน นําส่ิงของน้ันมาทําเปนธง เชน ผาสีหรือผาพื้น เพื่อใชทําผามานในวัด พรมปูพื้น ผา

หม ผาเช็ดตัว เส่ือ หรือผาขาวมา ซ่ึงตัวงมักจะไมหนักและยาวเกินไปที่จะนําขึ้นไปแขวนบนเสาธงได นําวัสดุน้ันมาเย็บให

ติดกันหรือทอผาใหเปนผืนยาวตามตองการ และทําที่แขวนไวดวย ซ่ึงผืนธงจะมีการประดับตกแตงดวย พระบรมฉายาลักษณ 

หรือ ขอความรณรงคใหความรูเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือดอกไมแหง ในรูปแบบตาง ๆ โดยอาจจะมีการเย็บ

ปกผาเปนตัวอักษรชื่อหมูบานหรือทําปายไวนิลเปนตัวอักษร  ประดับไวในตัวธงสงกรานตของหมูบานดวย 

3. หางธงหรือปลายธง นิยมทําปลายธงใหเปนรูปสามเหล่ียมหรือมีปลายแหลม และตกแตงหางธงดวยดอกรัก ดอก

พุด หรือดอกไมประจําถิ่น นํามาดอกไมมารอยเปนอุบะตาขายดอกไมสดหรือดอกไมแหง ในลวดลายตาง ๆ มาลัยดอกไม มา

ประดับที่หางธงดวย เม่ือแขวนใหหอยลงมาจะเพิ่มความสวยงามใหกับตัวธงสงกรานตมากขึ้น  

 ธงสงกรานตที่นํามาใชในขบวนแหธง อาจจะมีการจัดประกวดธงสงกรานตกันระหวางหมูบาน สวนจํานวนธง

สงกรานตน้ันแตละปมีมากนอยขึ้นอยูกับศรัทธาของชาวบาน และจํานวนเครือขายที่มารวมงานแหธงสงกรานตในแตละป 

 

สวนที่ 3 ประเพณีแหธงสงกรานตของชาติพันธุลาวคร่ัง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัด

นครปฐม 

1.ประเพณีแหธงสงกรานต คืออะไร 

ประเพณีแหธงสงกรานตหรือยกธงสงกรานต คือ ประเพณีทําบุญทอดผาปาของชาวลาวครั่งในชวงเทศกาลสงกรานต 

ซ่ึงชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ  ไดสืบสานประเพณีแหธงสงกรานตมากวา 140 ปแลว โดยนิยมจัดงานในชวงเดือนเมษายนของทุก

ป หลังจากวันสงกรานตไปแลว  ซ่ึงเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ โดยสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อรวมวางแผนจัด

งานกับวัดโพรงมะเดื่อ  ชาวตําบลโพรงมะเดื่อ สํานักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งกลุม

ชาติพันธุลาวครั่งจากหลายจังหวัด จัดงานสืบสานประเพณีแหธงสงกรานตขึ้นทกุป  ตัวอยางเชน ในป พ.ศ.2560 มีการจัดงาน

ประเพณีแหธงสงกรานตในระหวางวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ.2560 ณ วัดโพรงมะเดื่อ ในงานชาวลาวครั่งจะรวมกันแตงกาย

ในชุดประจําถิ่น สีสันตาง ๆ เตรียมพุมผาปา ธงสงกรานตและแตงขบวนแหธงสงกรานตนําชาวบานในชุมชนมารวมรําและ

เดินขบวนแหธงสงกรานต เพื่อสืบสานและอนุรักษประเพณีทอดผาปาลาวครั่ง ซ่ึงแสดงออกถึงอัตลักษณของชาติพันธุ กิจกรรม

ตาง ๆ มุงเนนการมีสวนรวมในชุมชน สรางความรักสามัคคี ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในงานมีการจัดนิทรรศการและ

ออกรานคา จึงสงเสริมการสรางอาชีพ กระจายรายได กอใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน จากการลงพื้นที่ศึกษาชุมชน 

พบวา ชาวลาวครั่งและชาวลาวทรงดํา (ไททรงดํา) ในพื้นที่นครปฐม สุพรรณบุรี  กาญจนาบุรี ราชบุรี จะมารวมงานประเพณี

ของแตละหมูบาน เพื่อพบปะสังสรรคและทําบุญรวมกัน โดยจะมีการกําหนดจัดงานไมพรอมกัน  เพื่อใหชาวลาวครั่งในแตละ

หมูบานไดไปรวมงานบุญประเพณีแหธงสงกรานตของหมูบานอ่ืน ๆ หรือเรียกวา เปนการใชแรงกันและรวมกันทําบุญทุก

หมูบานในชุมชนลาวครั่งทุกป   
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2.ความเช่ือในประเพณีแหธงสงกรานต 

ในประเพณีแหธงสงกรานตน้ี ชาวลาวครั่ง มีความเชื่อวา การแหและยกธงสงกรานตเพื่อใชถวายวัดเปนพุทธบูชาใน

เทศกาลปใหมไทย นอกจากน้ัน ยังเปนการขอพรจากเทวดาและการขอฟาขอฝนใหตกตองตามฤดูกาล เพื่อจะไดประกอบ

อาชีพการเกษตร ทําไรทํานาไดอยางอุดมสมบูรณ และเพื่อเปนการทําบุญอุทิศสวนกุศลแกญาติพี่นองที่ลวงลับไปแลว มี

ความสุขความเจริญในชีวิต สงผลใหการคาขายเจริญรุงเรือง และที่สําคัญเปนการสรางความรักความสามัคคีของคนในหมูบาน

อีกดวย 

3.การแตงกายในประเพณีแหธงสงกรานต  

ชาวลาวครั่ง โพรงมะเดื่อ จะแตงกายในชุดลาวครั่งในหลากหลายสีสันเพื่อมารวมงานประเพณีแหธงสงกรานต ดังน้ี 

การแตงกายสําหรับผูหญิง นิยมแตงกายดวยผาทอจากฝายและไหม สวมเส้ือแขนกระบอกสีสันตาง ๆ ทั้งแขนส้ัน

และแขนยาว หมสไบ และนุงผาซ่ิน ซ่ึงผาซ่ินเปนผาทอมัดหม่ีลายตรง ตอผาซ่ินตีนจก ซ่ึงจะทอเองดวยมือของกลุมแมบาน 

เพื่อเปนการสงเสริมและอนุรักษงานหัตถกรรมพื้นบานของทองถิ่น ชาวบานนิยมสวมผาทอลายดอกมะเดื่อ ซ่ึงเปนลวดลายใหม

ที่ประดิษฐขึ้นมา แสดงสัญลักษณของชาวลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อดวย 

วิธีการทอผาของชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ จะนําวัสดุจากธรรมชาติในทองถิ่น คือ ฝาย และไหม มาเปนวัสดุในการทอ 

เทคนิคที่ใชในการทอมีทั้งการจกและมัดหม่ี  ผาที่เปนเอกลักษณที่โดดเดนของชาวลาวครั่ง คือ ผาซ่ินมัดหม่ี ตอตีนจก ซ่ึงชาว

ลาวครั่งมีเอกลักษณในการทอผาจกที่ตางจากกลุมอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด คือ สีที่ใชเปนสีที่ไดจากธรรมชาติ และการใชสีที่ให

ความรูสึกรอนแรง เชน สีแดงจากครั่ง สีสมจากหมากสุก สีเหลืองจากหัวขม้ิน สีดํานํามาจากมะเกลือ + เทา (ตะไครนํ้า) สวนสี

ครามจะไดมาจากตนครามผสมกับปูนกินหมาก และลวดลายผาทอที่ใหความรูสึกเคล่ือนไหว โดยชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ จะมี

การแตงกายดวยผาถุงลายผาซ่ินมัดหม่ี ตอตีนจก คลายกับชาวลาวครั่ง ต.บอกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ซ่ึงมีลวดลาย

ตาง ๆ เชน ลายพญานาค ลายชาง ลายมา ลายสิงห ลายแมงมุม ลายคชสีหอองนอย ลายอ่ึง ลายกาบ ลายแมงงอด ลายขอ 

ลายดอกแกว ลายดอกจันทร ลายตะเภาหลงเกาะ ลายหอปราสาทหรือธรรมาสน เปนตน แตจะมีลวดลายพิเศษที่เปน

เอกลักษณของชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อเพิ่มมาอีกลายหน่ึง คือ ลายดอกมะเดื่อ ซ่ึงมีการทอผาลายน้ี เฉพาะในพื้นที่ชุมชนโพรง

มะเดื่อ 

การแตงกายสําหรับผูชาย  ผูชายจะใสเส้ือผาไหม ผาฝายในสันตาง ๆ หรือใสเส้ือมอฮอม โดยจะมีทั้งแขนยาวและ

แขนส้ัน ใสกางเกงขายาว  มีผาขาวมาลายตารางสีสันตาง ๆ คาดเอวหรือพาดบา 

4. การจัดรูปแบบขบวนแหธงสงกรานต เริ่มจากสาวงามในแตละหมูบานจะถือปายหมูบาน เดินนําขบวนชาวบาน

แตละหมูบานหรือแตละคุม ชาวบานจะแตงตัวในชุดลาวครั่งของแตละคุมอยางสวยงาม จัดแถวเดินขบวนอยางเปนระเบียบ

และรวมเปนนางรําหนากลองยาว โดยมีวงดนตรีกลองยาวหรือวงดนตรีพื้นบานนําหนาขบวนหรือหลังขบวน ชาวบานที ่เปน

นางรําจะรวมรําในขบวนแหกันอยางสนุกสนาน ตามดวยชาวบานที่ถือผาไตรจีวรใสพานแวนฟา พุมผาปาหรือพุมธนบัตรเสียบ

ไมปกกับตนกลวยตามดวยของใชถวายพระ และปดทายขบวนดวยธงสงกรานต โดยใชชายหนุม จํานวน 2-4 คน หรือบาง

หมูบานจะใชรถกระบะ ชวยกันแบกธงสงกรานตที่ติดอยูในเสาธงไมไผทั้งลํา ในระหวางที่ขบวนเดินผานจะมีประชาชนรอดู

ขบวนแหในสองฝงถนนและรวมใสเงินทําบุญกับหมูบานแตละหมูบานตามกําลังศรัทธา นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานประเพณี

แหธงสงกรานตในแตละป จะไดพบกับริ้วขบวนแหธงสงกรานตที่ยิ่งใหญตระการตากวา 20 ขบวนแห จากชาวลาวครั่งและลาว

ทรงดําในแตละตําบลในพื้นที่นครปฐม สุพรรณบุรี  กาญจนาบุรี ราชบุรี 

เม่ือถึงขบวนแหธงสงกรานตมาถึงที่วัด ชาวบานผูแบกเสาธงของแตละหมูบานอาจจะเลนกับเสาธง เพื่อใหเกิด

ความสุขสนุกสนาน โดยโบกธงหรือเลนชักเยอเสาธงไป-มา หรืออาจจะจับคนขึ้นไปน่ังบนเสาธง แลวโยนทั้งเสาธงและคนให

ลอยขึ้นไป แลวรับไวใหเกิดความหวาดเสียวแกคนดู เปนตน สวนชาวบานแตละหมูบานจะนําพุมผาปา  วนรอบโบสถวัดโพรง

มะเดื่อ 3 รอบ แลวนําเสาธงที่ผูกธงสงกรานตที่ปลายธงแลวมาปกลงหลุม  ซ่ึงทางวัดไดเตรียมสถานที่ปกธงและเจาหนาที่จิต

อาสาชวยปกธงไวที่ลานวัด  กอนหรือหลังปกธงสงกรานตลงหลุมจะมีการจุดประทัด เลนดนตรีหรือโหรองใหเสียงดังสน่ัน 
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จากน้ันจึงนําของสังฆทานและพุมธนบัตรถวายพระสงฆในวัด ในแตละปขบวนแหธงสงกรานตจะเริ่มเดินในเวลา 15.00 - 

19.00 น . จึงจะเสร็จส้ินขบวนแหธงสงกรานตในปน้ัน เวลาที่ใชในขบวนแหแตละป ใชเวลามากหรือนอยจะขึ้นอยูกับจํานวน

ขบวนธงสงกรานตของแตละหมูบานหรือแตละหนวยงาน จํานวนคนในขบวนแหและการรําเซ้ิงเพื่อความสนุกสนานของแตละ

ขบวน เม่ือปกธงสงกรานตเสร็จแลว ชาวลาวครั่งจะรวมกันรับประทานอาหารเย็นที่วัดโพรงมะเดื่อ  

5. วัฒนธรรมอาหารของชาวลาวคร่ัง 

ชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ จะนําวัตถุดิบในทองถิ่น มาปรุงอาหารพื้นบาน โดยเมนูอาหารหลัก คือ ขนมจีนนํ้ายาปา 

แบบลาวครั่ง ซ่ึงชาวลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ จะมารวมกันสืบสานประเพณีตําขนมจีนแบบโบราณ ซ่ึงเจาอาวาส

วัดโพรงมะเดื่อ ไดสนับสนุนใหชาวลาวครั่งในชุมชนสืบทอดภูมิปญญาทําขนมจีนแบบโบราณ  โดยใชขาวเจาในชุมชน ซ่ึงชาว

ลาวครั่งจะมารวมแรง รวมใจกันตําแปง หมักแปง บีบเสนขนมจีน พรอมนํ้ายาปา นํ้ายากะทิ และนํ้าพริกที่วัด เพื่อเตรียม

ขนมจีน นํ้ายา จัดเปนอาหารในงานบุญไวเล้ียงแขกของชุมชนกอนวันงาน นอกจากน้ัน ยังมีเมนูอาหารอ่ืน ๆ ดวย เชน สมตํา

ปลารา ลาบหมู ไกยาง ปลาเผา แจวบอง แกงปา แกงบอน แกงคั่ว ขาวตมมัด กลวยทอด เปนตน 

6. การแสดงวัฒนธรรมลาวคร่ัง  

บนเวทีแสดงวัฒนธรรมลาวครั่ง จะมีพิธีเปดงานอยางเปนทางการดวยประเพณีการตําขนมจีนแบบโบราณและมีพิธี

มอบรางวัล คือ พานทองดอกไมสด พรอมเงินสด ใหกับสาวงามตัวแทนชาวลาวครั่งในแตละหมูบานและรวมชมการแสดงของ

กลุมชาติพันธุลาวครั่งในแตละหมูบานที่มาทําบุญรวมกัน เชน รําบายศรีสูขวัญ เซ้ิงกระติ๊บ เซ้ิงกะลา เซ้ิงโปงลาง เปนตน  

นอกจากน้ัน เทศลาบตําบลโพรงมะเดื่อไดจัดใหมีวงดนตรีโปงลางบนเวทีกลางวัด และยังมีการละเลนตาง ๆ ที่จัดขึ้นพิเศษ เชน 

การรําวงยอนยุคของแตละหมูบาน การละเลนประเภทกีฬา เชน มวยไทย ชักเยอ ปดตาตีหมอ ฯลฯ เพื่อฉลองธงสงกรานต

และผาปาประเพณีแหธงสงกรานตอยางสนุกสนานตลอดคืน     

 

หลังจากน้ัน ในเวลาเชาวันรุงขึ้น ในเวลา  8.00 น. มีการทําบุญตักบาตรบนศาลาวัดโพรงมะเดื่อ และกลาวคําถวาย

ผาปาโดยโยงสายสิญจนจากธงทุกตนที่ปกไว ปหน่ึง ๆ อาจมีธงถึง 5-9 ตน แลวแตชาวบานแตละหมูบานจะจัดหามารวม

ประเพณี ในตอนบายชาวบานจะนัดกันทําความสะอาดวัด พัฒนาวัด เสร็จแลวจึงนิมนตพระลงมาที่ลานวัด เพื่อใหชาวบานได

สรงนํ้าพระทั้งวัด สวนคนหนุมสาวในหมูบานมีการรดนํ้าของพรจากผูใหญดวย  หลังจากน้ันชาวบานจึงรดนํ้าซ่ึงกันและกันเปน

การสนุกสนาน รื่นเริง  

  

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

 

1. ควรสงเสริมการประชาสัมพันธเผยแพรแหลงทองเที่ยวและงานประเพณีแหธงสงกรานตลาวครั่งโพรงมะเดื่อ 

จังหวัดนครปฐม ผานส่ือตาง ๆ อยางตอเน่ือง เพื่อใหประชาชนในจังหวัด นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ รูจักอยาง

กวางขวาง ทั่วถึง รวมทั้งรณรงคใหประชาชนและภาคเอกชน ตระหนักในความสําคัญ ของวัฒนธรรม วาเปนเรื่องที่ทุกคนตอง

ใหการรับผิดชอบรวมกันในการสงเสริมสนับสนุน  ประสานงานการบริการความรู  วิชาการ และทุนทรัพยสําหรับจัดกิจกรรม

ทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

2. ควรจัดพิมพหนังสือประเพณีแหธงสงกรานตลาวครั่งโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม เพื่อรวบรวมขอมูลวัฒนธรรม

ลาวครั่งในประเพณีและเทศกาลทองถิ่น เปนแหลงขอมูลในการอางอิงใหกับกรมการทองเที่ยวและหนวยงานที่เก่ียวของ ชวย

สืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมไทยในประเพณีและเทศกาลทองถิ่น รวมทั้ง เพื่อการเผยแพรวัฒนธรรมไทยในประเพณีและ

เทศกาลทองถิ่นใหแกนักทองเที่ยว หนวยงานราชการที่เก่ียวของ และผูสนใจทั่วไป 

3. ควรจัดอบรมโครงการประดิษฐธงสงกรานตลาวครัง่ เพื่อเผยแพรความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นสูการอนุรักษพัฒนา 

เสริมความรู ความสามารถ และเพิ่มทักษะในการประดิษฐธงสงกรานตลาวครั่งใหแกชุมชนและประชาชนทั่วไป สงเสริมใหทุก
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คนเห็นคุณคา  รวมกันรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาติและของทองถิ่น เพื่อสรางความเขาใจและม่ันใจแกประชาชนใน

การปรับเปล่ียนและตอบสนองกระแสวัฒนธรรมอ่ืน ๆ อยางเหมาะสม 

 4. ควรจัดทําฐานขอมูลและระบบเครือขายสารสนเทศทางดานวัฒนธรรม เพื่อเปนศูนยกลางการเผยแพร
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บทคัดยอ  

 

การจัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมใหแกผูเรียนในโลกยุคศตวรรษที่ 21 จะชวยใหผูเรียนไดรับการ

พัฒนาเปนบุคคลที่มีคุณคาความเปนมนุษยและมีคุณธรรมพื้นฐานในการดําเนินชีวิตในสังคมอยางสมบูรณ รวมทั้งเกิดทักษะที่

จําเปนในการดําเนินชีวิตอันไดแกความสามารถในการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การใชเหตุผล ตลอดจนพัฒนาทักษะ 

การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกไขปญหา ทักษะการคิดอยางสรางสรรค ความสามารถในการสรางและพัฒนานวัตกรรม 

ทักษะการใชชีวิตภายใตวัฒนธรรมขามชาติ ทักษะในการทํางานและเรียนรูรวมกับผูอ่ืน ทักษะการส่ือสาร การใชขอมูลสารสนเทศ 

ทักษะการใชคอมพิวเตอร ทักษะอาชีพและทักษะการใชชีวิต และทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทักษะในการเรียนรู 

เขาใจและสามารถปรบัปรุงเปล่ียนแปลงตนเองใหเขากับสภาพสังคม 

 

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 เปนโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและมีการแขงขันกันทุกรูปแบบ ส่ิงที่เกิดขึ้นในโลกยุค

ปจจุบันเปนความทาทายตอครูที่มีหนาที่ในการผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ เพราะงานของครูเปนงานสรางคนซ่ึงเปนงานที่

ยิ่งใหญและมีคุณคาตอสังคม เปนหนทางสําคัญที่จะนําพาประเทศใหรอดพนจากกับดักความความลาหลังและความดอยการ

พัฒนาคือการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีทักษะและความคิดในการเสริมสร าง

ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม ตลอดจนใหคนใชความรูในการพัฒนาประเทศอีกทีหน่ึง สําหรับการจัดการศึกษาเปนกระบวนการ

เพื่อพัฒนาบุคคลใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะและกระบวนการตาง ๆ ที่ จําเปนตอการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งเปนสวนสําคัญในการปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคที่สังคมตองการเพื่อใหผูเรียนเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพตอไป โดยในบทความน้ีจะอธิบายเก่ียวกับแนวคิดเบื้องตน

ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน แนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักการจัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงและสราง

เสริมคุณธรรม และการจัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมเพื่อปลูกฝงทักษะในศตวรรษที่ 21 

 

2. แนวคิดเบื้องตนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน 
 

การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก 

การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด

สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ดังความตอนหน่ึงในพระบรม

ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 

2524 วา “...ลักษณะของการศึกษาหรือการเรียนรูน้ันมีอยูสามลักษณะ ไดแก เรียนรูตามความรู ความคิดของผูอ่ืนอยางหน่ึง

เรียนรูดวยการขบคิดพิจารณาของตนเองใหเห็นเหตุผลอยางหน่ึงกับเรียนรูจากการปฏิบัติฝกฝนจนประจักษผลและเกิดความ

คลองแคลวชํานาญอีกอยางหน่ึง...” ทําใหเห็นวาหลักการสําคัญของการศึกษาโดยทั่วไปมี 3 ลักษณะ (อุดมพร อมรธรรม, 

2559 : 15)  คือ 1) การศึกษาตามความรูของผูอ่ืนอันเปนเปนเรื่องของการฟง การอาน การคนควาตามที่ผูสอนกําหนด        

2) การศึกษาดวยการพินิจพิจารณาในส่ิงที่ไดยินไดฟงไดอาน ไดคนควา ไดรับคําสอนมา และ 3) การศึกษาดวยการฝกหัด

ปฏิบัติกายใจจนบังเกิดผลดีมีความรู ความเขาใจอยางถูกตอง มองเปนส่ิงทั้งหลายตามความเปนจริง มีจิตใจเปนอิสระไมตก

เปนทาสของส่ิงใด ๆ และดําเนินชีวิตเปนสุข ดังน้ันการศึกษาของคน ๆ หน่ึงหากสามารถดําเนินการครบทั้ง 3 ลักษณะน้ีแลว

ยอมเติบโตเปนประชากรของชาติที่สมบูรณแบบ 

2.1 วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 

ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลใหเปนมนุษยที่มีความสมบูรณทั้งรางกาย อารมณ สังคม สติปญญามีการ

กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาเอาไวซ่ึงสามารถจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก ลักษณะที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียน

มีพื้นฐานที่ดีที่ถูกตองทั้งความคิด จิตใจและความรู โดยเฉพาะรากฐานดานการเปนผูมีความรับผิดชอบ รูผิดชอบชั่วดี รูจักคิด

ตัดสินใจในทางที่ถูกตองเหมาะสมเปนธรรมและสรางสรรค และลักษณะที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อใหมีพื้นฐานปจจัยในการ

ดํารงชีวิตและคิดชวยเหลือสังคม โดยการใหผูเรียนมีปจจัยหรืออุปกรณตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตอยางครบถวนเพียงพอและ   

ใหบุคคลชวยสรางประโยชนสุขแกสังคมและบานเมืองตามความสามารถของตน แตหากพิจารณาวัตถุประสงคของการจัด

การศึกษาตามมุมมองดานคุณธรรมจริยธรรมจะมองวาวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาเปนไปเพื่อ (พระภาวนาวิริยคุณ, 2553 : 

116-117) 1. พัฒนานิสัยใฝเรียนรูใหมีประสิทธิผลโดยการฝกผูเรียนใหรูจักการแสวงหาความรู เม่ือไดความรูแลวก็นําความรู

ดังกลาวมาพิจารณาไตรตรองเพื่อใหเกิดความเขาใจและเม่ือเกิดความเขาใจถองแทแลวก็นําความรูน้ันไปลงมือปฏิบัติเพื่อให

เกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น 2. พัฒนานิสัยใฝทําดีใหเกิดประสิทธิผล ซ่ึงประกอบดวยการปลูกฝงใหเกิดนิสัยความรับผิดชอบ 
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4 ประการ ไดแก นิสัยรับผิดชอบตอศีลธรรมในตน นิสัยรับผิดชอบตอศีลธรรมของสังคม นิสัยรับผิดชอบตอศีลธรรมเศรษฐกิจ

และนิสัยรับผิดชอบตอการสรางมิตรแทในสังคม และ 3. พัฒนานิสัยใฝรักษาสุขภาพรางกายและจิตใจใหมีประสิทธิผลเพื่อ

พรอมตอการประกอบคุณงามความดีตาง ๆ อยางเตม็ที่ ดังน้ันผูจัดการศึกษาหรือผูจัดการเรียนรูจึงควรพิจารณาทบทวนแนว

ทางการจัดการเรียนรูเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
 

2.2 หลักการจัดการศึกษา 

หลักในการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

จะตองเริ่มตนจากการวางแนวทางการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบตั้งแตระดับชาติถึงระดับทองถิ่น ใหแตละภาคสวนเขามา

รวมกันจัดการศึกษาโดยระดมทรัพยากรตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษาโดยใหยึดหลักวาการจัดการศึกษาเปนตัวหลอหลอม

อนุชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคานิยมทีด่ีตามที่สังคมคาดหวัง โดยตองพิจารณาวาอนุชนจะเปนเชนไรอยูที่หลักในการ

จัดการศึกษา หากตองการใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี คนมีความสุขก็ตองจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูความคิดและความ

เฉลียวฉลาด สติปญญาดี มีความสามารถทั้งในเชิงวิชาการ การทํางานและการประกอบอาชีพ ควบคูกับการปลูกฝงคุณธรรม 

ศีลธรรมไมเห็นแกตัว มีจิตใจราเริง เขากับผูอ่ืนไดงาย มีความสามารถในการจัดการความคิดความรูสึกของตนใหมีความสําราญ

เบิกบานใจทุกกาวของชีวิต รวมทั้งควรยึดหลักการจัดการศึกษาใหบูรณาการกับพระพุทธศาสนา เพราะรากฐานหลักของ

สังคมไทยคือการเปนสังคมพุทธ พระพุทธศาสนายอมเปนแหลงกอเกิดภูมิปญญาในการดําเนินชีวิตมาอยางชานาน เปน

แหลงกําเนิดจารีด คานิยม แนวประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม เราจึงควรจัดการศึกษาเรียนรูใหอยูบนพื้นฐานพุทธธรรม 

นอกจากน้ียังตองจัดใหการศึกษาสามารถชวยใหผูเรียนรูจักการคนพบตัวเองและพัฒนาตัวเองได ภายใตหลักการ 4 ขอ คือ   

1) ชวยใหผูเรียนคนพบวิธีการดําเนินชีวิตที่ถูกตองเหมาะสม 2) ใหผูเรียนพัฒนาตนเองไปสูความเจริญและความสุข 3) ให

ผูเรียนไดศึกษาเรียนรูตามอัตภาพของตนเอง และ 4) ผูสอนตองคนควาหาความรูและวิธีการดําเนินชีวิตมาสอนใหผูเรียนไดรูได

เห็นเพื่อใหผูเรียนไดเขาใจและเรียนรูวิชาการและทักษะในการปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองและสรางองคความรู

ดวยตนเอง ซ่ึงที่กลาวมาทั้งหมดในประเด็นน้ีสามารถสรุปไดตามความมุงหมายและหลักจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่วา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข” น่ันเอง 
 

2.3 การจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเกง ดี มีสุข  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไววาในการจัดการศึกษาตองยึด

หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา

ตองสงเสรมิใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง คนมีความสุข 

จะเห็นไดวา “คนเกง คนดี คนมีความสุข” เปนวลีที่นิยมกลาวถึงในแวดวงการศึกษาไทยตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน แมจะเปนวลีส้ัน ๆ แตการจะจัดการศึกษาไปใหถึงเปาหมาย

ดังกลาวน้ันเปนไปไดยากภายใตสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่มีส่ิงเรายั่วยุตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเปนคนดี   

คนเกง คนมีความสุขภายใตสังคมโลกปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ไดมีพระบรมราโชวาทซ่ึงทรง

พระราชทานไวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา วันที่  29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 

2514 ไววา (อุดมพร อมรธรรม, 2559 : 29) “... การใหการศึกษาแกเด็กตองเริ่มตั้งแตเกิด ขึ้นตนก็ตองสอนใหรูจักใชอวัยวะ

และประสาทสวนตาง ๆ ตองคอยควบคุมฝกหัด จนสามารถใชอวัยวะและประสาทสวนน้ัน ๆ ทํากิจวัตรทั้งปวงของตนเองได 

เม่ือสามารถทํากิจวัตรของตัวไดแลว ถัดมาก็ตองสอนใหรูจักทําการตาง ๆ ใหรูจักแสวงหาส่ิงตาง ๆ ตามที่ตองการใหไดมากขึ้น 

เพื่อทําใหชีวิตมีความสะดวกมีความสบาย การใหการศึกษาขั้นน้ี ไดแกการฝกกายใหมีความคลองแคลวชํานิชํานาญ และ
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สามารถในการปฏิบัติ ประกอบกับการสอนวิชาความรูตาง ๆ อันเปนพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพเล้ียงตัว การให

การศึกษาอีกขั้นหน่ึง คือการสอนและฝกฝนใหเรียนรูวิทยาการที่กาวหนาขึ้นไป พรอมทั้งการฝกฝนใหรูจักใชเหตุผลสติปญญา

และหาหลักการของชีวิต เพื่อใหสามารถสรางสรรคความเจริญงอกงามทั้งทางกายและทางความคิด ผูทํางานดานการศึกษาจึง

มีความสําคัญเปนพิเศษ และไดรับความยกยองเปนอยางสูงตลอดมา ในฐานะที่เปนผูใหชีวิตจิตใจตลอดจนความเจริญทุกอยาง

แกอนุชน  ...” ซ่ึงจากพระบรมราโชวาทดังกลาวสามารถพิจารณาไดวาในการจัดการศึกษาจะตอง 1) ผูสอนจะตองจัดการ

เรียนรูเพื่อใหเด็กหรือผูเรียนรูจักการใชอวัยวะประประสาทตาง ๆ ในการทํากิจกรรมหรือกิจวัตรของตนเองได 2) จัดใหมีการ

เรียนรูวิชาขั้นพื้นฐาน วิชาชีพที่เปนพื้นฐานในการทํางานตาง ๆ พรอมกับพัฒนาสงเสริมใหทักษะความสามารถเพิ่มพูนมากขึ้น

เรื่อย ๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญและพึ่งพาตนเองได และ 3) ตองจัดการเรียนรูวิชาการขั้นสูงเพื่อใหมีความรอบรู ฝกหัดพัฒนา

สติปญญาใหลึกซ้ึง มีวิสัยทัศนกวางไกล รูเหตุรูผลสามารถฝกฝนอบรมบมเพาะนิสัยใจคอใหมีคุณธรรม จิตสาธารณะและ

หลักการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง ทั้งน้ีตองไมมองขามการพัฒนาใหผูเรียนมีกําลังสุขภาพพลานามัยสมบูรณทั้งกายและใจ

รวมทั้งวุฒิภาวะทางอารมณและสังคมอีกดวย 

 

3. แนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 

การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาใหเด็กไทยเปนคนดี คนเกงและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข

เปนหนาที่และภาระอันหนักหนวงสําหรับครูไทย หากครูไทยมีการจัดการเรียนรูที่ดี มีคุณภาพก็จะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิและผล

การเรียนรู ทักษะ คานิยม ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เฉกเชนเดียวกันหากครูไทยมีความสามารถ

ในการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21 ก็ยอมสงผลใหผูเรียนมีทักษะที่สําคัญในการดําเนินชีวิตในโลก

ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและความสามารถทางเทคโนโลยีในเชิงบวก ซ่ึงลักษณะของผูเรียนที่พึง

ประสงคตองมีทักษะตาง ๆ ที่เรียกวา 3Rs 8Cs ซ่ึงกลุม 3Rs ประกอบดวย 1) Reading เปนความสามารถในการอานและ

การศึกษาหาขอมูลจากแหลงขอมูลหรือแหลงการเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูอยางหลากหลาย 2) WRiting เปนความสามารถในการ

นําเสนอความรูทั้งการเขียน การพูด ซ่ึงเปนทักษะในการส่ือสารเพื่อแสดงความคิด ความรูและความสามารถ และ               

3) ARithmatics เปนความสามารถในการคิดคํานวณเชิงตัวเลข สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนตน นอกจากน้ีนักการ

ศึกษาบางทานมีการเพิ่มเติม R ที่ 4 เขาไปในทักษะศตวรรษที่ 21 เพิ่มเติมดวยน่ันคือ Reasoning ซ่ึงหมายถึงการเปนผูมี

เหตุผล หลักการ คติที่ถูกตองดีงามในการดําเนินชีวิต ในขณะที่กลุม 8Cs หมายถึงกลุมทักษะหลักที่ตองใชในการดําเนินชีวิตใน

สังคม ประกอบดวย 1) Critical Thinking & Problem Solving คือ ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกไขปญหา 

ซ่ึงเปนความสามารถและความชํานาญในการคิดที่จะทําหรือไมทํา เชื่อหรือไมเชื่อในเหตุการณของกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

และชีวิตการทํางานพรอมทั้งทักษะในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม 2) Creativity & Innovation เปน

ทักษะการคิดอยางสรางสรรคและความสามารถในการสรางและพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ เปนความสามารถของบุคคลที่แสดงให

เห็นถึงการมีปญญาในการคนควา การสรรคสราง ผลิตผลงานอยางสรางสรรคอันเปนผลงานใหม ๆ ที่สามารถสรางมูลคาและ

เกิดคุณประโยชนตอสังคม 3) Cross-cultural understanding หมายถึง ทักษะการใชชีวิตภายใตวัฒนธรรมขามชาติ คือ

ความสามารถและความชํานาญในการใชชีวิตอยางมีความสุขที่จะดําเนินชีวิตอยูในสังคมที่มีการติดตอส่ือสารกับชาวตางชาติที่

เขามาอยูในสังคมเดียวกัน ซ่ึงสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง

รวมทั้งสามารถนําวัฒนธรรมชาติอ่ืนมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 4) Collaboration, Teamwork & Leadership คือ 

ทักษะในการทํางานและเรียนรูรวมกับผูอ่ืน เปนทักษะและความสามารถอยางเชี่ยวชาญในการทํางานรวมกับผูอื่น รวมทั้งการ

รวมกันเรียนรูเพื่อกอใหเกิดความสําเร็จรวมกัน ซ่ึงจะทําใหรูจักการเรียนรูบทบาทในการเปนผูนําและผูตามอยางเหมาะสม    

5) Communication, Information & Media Literacy คือ ทักษะการส่ือสาร การใชขอมูลสารสนเทศ  หมายถึง ทักษะการ

ส่ือสารและการรูหนังสือ โดยสามารถฟงอยางเขาใจ อานอยางเขาใจ เขียนไดอยางมีคุณภาพ พูดจาส่ือสารไดถูกตองชัดเจน
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และงายตอความเขาใจ 6) Computing & ICT Literacy คือ ทักษะการใชคอมพิวเตอร เปนทักษะในการใชคอมพิวเตอร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยความเชี่ยวชาญเพื่อการคนควาหาความรู ออกแบบและผลิตเชิงนวัตกรรม รวมทั้งสามารถใช

คอมพิวเตอรอยางสรางสรรค 7) Career & Learning Skill ทักษะอาชีพและทักษะการใชชีวิต เปนทักษะและความรูเรื่องราว

เก่ียวกับอาชีพที่ตนสนใจและถนัดซ่ึงมีพื้นฐานมาจากการเรียนรูในอดีตและการคนหาความถนัดของความสนใจของตัวเอง การ

มีอาชีพที่ปรารถนาจะทําใหชีวิตมีความสุขและสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพ และ 8) Compassion skills หมายถึง ทักษะ

ดานคุณธรรม จริยธรรม คือความสามารถในการแยกแยะถูกผิด การเติบโตและการดําเนินชีวิตภายใตคุณธรรมจริยธรรมและ

คานิยมที่พึงปรารถนาของสังคม นอกจากน้ีนักการศึกษาบางทานยังเพิ่มเติมทักษะหรือ C เขาในในทักษะที่ศตวรรษที่ 21 อีก

ดวยน้ันคือ Change ซ่ึงหมายถึงทักษะและความสามารถในการปรับตัวและเปล่ียนแปลงตัวเอง ซ่ึงหมายถึงความสามารถใน

การเรียนรู เขาใจและสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองใหเขากับสภาพสังคมดวย อยางไรก็ตามนอกจาก 3Rs และ 8Cs 

แลว ยังมีทักษะที่มีความจําเปนตองพัฒนาใหเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนอีก 2 ทักษะ เรียกวา 2Ls น่ันคือ  1) Learning Skills 

หมายถึง ทักษะในการเรียนรู และ 2) Leadership คือ ทักษะในการเปนและการมีภาวะผูนํา ซ่ึงเม่ือดําเนินการจัดการเรียนรู

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะขางตนที่กลาวมาจะทําใหระบบการศึกษาไทยสามารถสรางเด็กไทยใหเปนเด็กที่ มี

มาตรฐานสากล 

ในการนําทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไปปรับใชในการจัดการเรียนรู ผูสอนพึงตระหนักวานอกจากตองพัฒนา

ทักษะที่สําคัญใหครบถวนแลว ผูเรียนจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูเก่ียวกับเน้ือหาหลักดานวิชาการ ซ่ึงประกอบดวย 

การเรียนรูภาษาอังกฤษ การอานหรือศิลปะการใชภาษา การเรียนรูภาษาสากลตาง ๆ การเรียนรูวิชาศิลปะ คณิตศาสตร 

เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตรและรายวิชาเก่ียวกับการปกครองและสิทธิหนาที่พลเมือง ซ่ึงหากครู

สามารถจัดการเรียนรูรายวิชาหลักทั้ง 9 รายวิชาขางตนไดอยางมีคุณภาพ จะทําใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณลักษณะที่พึง

ประสงคซ่ึงถือวาเปนแนวคิดหลักของสังคมศตวรรษที่ 21 ไดแก 1) การมีความรูเรื่องโลก ซ่ึงเปนความรูในการคิดเพื่อเชื่อมโยง

ตนเองกับสภาพแวดลอมรอบตัวบนโลก ซ่ึงมีความสัมพันธเก่ียวโยงถึงกัน หากส่ิงใด ๆ มีการเปล่ียนไปยอมมีผลกระทบถึงกัน

ตลอดเวลา 2)  การมีความรูดานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ ซ่ึงสามารถนําความรูประเภทน้ีมา

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 3) การมีความรูความเขาใจในการเปนพลเมืองดี คือ ความรูในการทําหนาที่และความ

รับผิดชอบตอสังคม บานเมืองในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม 4) การมีความรูความเขาใจในดานสุขภาพ หมายถึง ความรูในการ

ดํารงตนใหอยูในภาวะที่ปลอดภัย มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ และ 5) การมีความรูดานส่ิงแวดลอม (Environmental 

Literacy) หมายถึง การเปนผูมีจิตสํานึกสาธารณะ มีบทบาทและสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

4. หลักการจัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรม 
 

รูปแบบการจัดการเรียนรูที่มุงปลูกฝงและสรางเสริมผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรมหรือเรียกวาคุณธรรมนําวิชาการจะตอง

เริ่มจากการกําหนดจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูวาจะมุงสรางใหผูเรียนเปนคนดีเหนือส่ิงอ่ืนใด ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษาใน

ปจจุบันระบบการศึกษาและสถานศึกษาของไทยมุงสรางคนเกงเพื่อสงเขาสูระบบการทํางานในโลกที่มีการแขงขันกันแทบทุก

ดาน ทําใหครูผูสอนรวมทั้งอาจารยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพยายามจัดการเรียนรูใหผูเรียนเปนคนเกงมีความสามารถ

ดานวิชาการและวิชาชีพเปนหลัก ซ่ึงเรามักมองวาสถานศึกษาใดที่สามารถจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนสามารถเขาไปศึกษาตอ

ในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาแลวบัณฑิตสามารถสอบแขงขันเขาทํางานไดจํานวนมาก

หรือสามารถเขาไปทํางานตําแหนงสูงของสถานประกอบการคือความสําเร็จ แตหลายครั้งที่ความสําเร็จในระดับผิวเผินน้ีตอง

จบลงเม่ือนักเรียนนักศึกษาที่เปนผลผลิตของสถานศึกษาเหลาน้ันไมสามารถดําเนินชีวิตหรือไดรับการยอมรับในดานความ

ประพฤติและการวางตัวจากสังคมรอบขาง ดังน้ันการจัดการเรียนรูที่มุงเนนการปลูกฝงคุณธรรมจึงตองเริ่มจากการสรางความ
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เขาใจใหผูสอนเขาใจเปาหมายหลักของการรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมเสียกอนซ่ึงมี

องคประกอบที่สําคัญดังน้ี 
 

4.1 ความเขาใจผูเรียน 

ในการจัดการเรียนรู เพื่อปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมใหแกผู เรียน ผูสอนจะตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพซ่ึงเปนไปตามบทบัญญัติของแนวการจัดการเรียนรูของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังน้ัน ผูสอนตองยอมรับและมีความเขาใจพื้นฐานวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูได 

ครูตองยอมรับความสามารถในการแสวงหาความรูและสรางองคความรูของผูเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิง

คุณธรรม ความมีเหตุผล ผูสอนตองไววางใจผูเรียนและใหผูเรียนไดรับมอบหมายภาระงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ

ของตนเองเพื่อสรางความเชื่อม่ัน ปลูกฝงความรบัผิดชอบและทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเองของผูเรียน 
 

4.2 บทบาทของครูผูสอน 

จรรยาบรรณครูเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพครู โดยครูตองมีความรักและเมตตา

ศิษยโดยใหความเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยเสมอ ตองอบรมส่ังสอน ฝกฝน สรางเสริม

ความรู ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธ์ิใจ ตองประพฤติปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย วาจา ใจ รวมทั้งไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ

และสังคมของศิษย ตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ ผูเปนครูยอมพัฒนาตน

ทั้งในดานวิชาชีพดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอพัฒนาการทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู เสมอ มี

ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเปนสมาชิกที่ดขีององคกร พึงชวยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค หัวใจสําคัญ

ของจรรยาบรรณวิชาชีพครูมี 3 ประการ คือ ตองมีความซ่ือสัตย รักและปรารถนาดีตอศิษยอยางจริงใจ วางตนใหเปนที่นับถือ

ของผูอ่ืนน่ันเอง  

อยางไรก็ตามส่ิงสําคัญที่สุดของครูที่ตองการจัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมใหแกนักเรียนคือครู

จะตองเปนบุคคลตัวอยางในการเปนผูมีคุณธรรม มีคุณคาความเปนมนุษยเปนที่ประจักษเพื่อใหผูเรียนไดเลียนแบบ  ซ่ึงเปนที่

ทราบกันดีวาโดยมากผูเรียนมักเลียนแบบพฤติกรรมจากผูอ่ืนที่อยูรอบตัวตั้งแตพอแม ผูปกครอง ครู รวมทั้งบุคลากรตาง ๆ ใน

สถานศึกษา (อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, 2553 : 137)  ดังน้ันครูจะตองเปล่ียนแปลงบทบาทของตนเองจากครูผูสอนที่มุงเนน

การมอบเน้ือหาสาระความรูมาเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู โดยเปล่ียนจากการบอกหรือตอบคําถามเน้ือหาความรู

โดยตรงทั้งหมดมาเปนการแนะนําใหผูเรียนแสวงหาความรูและหาคําตอบดวยตนเองเพราะในทายสุดผูเรียนตองเรียนรู 

แสวงหาองคความรูดวยตนเองไปตลอดชีวิต รวมทั้งครูผูสอนตองมุงปลูกฝงอุปนิสัยที่ดีงามใหเกิดขึ้นในจิตใจเบื้องลึกของผูเรียน

ซ่ึง 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) ดังน้ันผูสอนควรทําความเขาใจกับอุปนิสัยที่ดีงามทั้ง 5 ประการดังกลาวแลวนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหแก

ผูเรียน 
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4.3 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนคุณธรรมนําวิชาการ 

หลักการในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมสามารถดําเนินการไดโดยการใชหลักการตาง ๆ เชน การ

สรางตนแบบที่ดีเชิงประจักษ การใชระบบเอ็ดดูแคร (Educare) การเรียนรูรวมกันของผูเรียน เปนตน ซ่ึงมีสาระสําคัญดังน้ี 

4.3.1 การสรางตนแบบที่ดีเชิงประจักษ ในการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษานอกจากจะเนนเรื่องความ

สะอาด รมรื่น เปนระเบียบเรียบรอยแลว สภาพแวดลอมอีกประเภทหน่ึงที่มีผลตอการเรียนรูโดยเฉพาะการเรียนรูเชิงคุณธรรม

ของผูเรียนคือการมีแบบอยางความประพฤติปฏิบัติ โดยบุคคลที่เปนตนแบบที่ทําใหผูเรียนเกิดการเลียนแบบในปจจุบัน

นอกจากพอแมหรือผูปกครองแลว ครูผูสอนเปนอีกผูหน่ึงที่มีผลตอการกระทําของผูเรียน หากครูมีความเพียบพรอมสมบูรณ

ดวยศาสตรและศิลปยอมทําใหการเรียนรูของผูเรียนประสบความสําเร็จ ความรูของครูที่จัดเปนศาสตรน้ีไมใชเพียงแคองค

ความรูทางโลกที่เปนวิชาพื้นฐานเชนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ประวัติศาสตร ภาษาศาสตรเทาน้ัน แตครูจะตองมีความรู

เก่ียวกับวิชาทางธรรมขั้นพื้นฐาน เชน หลักมรรค 8 ไตรสิกขา หิริโอตตัปปะ เปนตน อีกดวย ซ่ึงครูทุกทานจะตองพรอมใจนํา

หลักธรรมเหลาน้ีมาปลูกฝงและปฏิบัติเปนแบบอยางใหผูเรียนโดยเฉพาะคุณธรรมพื้นฐาน 3 ประการ ไดแก การมีความเคารพ

นอบนอม ความอดทนอดกล้ันและ ความมีวินัยตอตนเองและผูอ่ืน (พระภาวนาวิริยคุณ, 2553 : 183) 

4.3.2 การใชระบบเอ็ดดูแคร (Educare) หลักการของเอ็ดดูแครคือการดึงเอาส่ิงดีงามรวมทั้งคุณธรรม

จริยธรรมออกมาจากจิตใจของผูเรียน โดยการสรางแรงบันดาลใจใหเกิดขึ้นหรือคุณคาแหงการกระทําใหเกิดขึ้นจนกลายเปน

ลักษณะนิสัยของผูเรียน หากครูผูสอนสามารถเขาถึงจิตใจของผูเรียนไดแลวครูทานน้ันอาจจะใชภาษาใจในการส่ือสารกับ

ผูเรียนได ตัวอยางเชน การใชภาษาพูดเพื่อการส่ือสารกับผูเรียนดวยความไพเราะนุมนวล การใชรอยยิ้มในการสรางกําลังใจ

เม่ือผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมลมเหลวหรือผิดพลาด การเขาชั้นเรียนกอนเวลาซ่ึงจะเปนการสอนใหผูเรียนเกิดคุณธรรมดานการมี

วินัยและความตรงตอเวลาโดยไมตองบอกกลาว การกระทําเชนน้ีจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรี ยนอยาง

รวดเร็วและติดเปนลักษณะนิสัยที่ดีงาม 

4.3.3 การเรียนรูรวมกันของผูเรียน กิจกรรมการเรียนรูรวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ในสังคมปจจุบันเปนที่ยอมรับกัน

วามีการแขงกันทั้งโดยเปดเผยและการแขงขันแบบแอบแฝง ไมวาจะเปนการแขงขันดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี รวมทั้งการ

แขงขันดานการศึกษาดวย ซ่ึงแมวาการแขงขันตาง ๆ ทางการศึกษา เชน การแขงขันวิชาการ การแขงขันทักษะเฉพาะดานจะ

ชวยสงเสริมการฝกฝนทักษะตาง ๆ ใหนักเรียนเกิดความเชี่ยวชาญ แตการแขงขันเหลาน้ีก็ยอมเปนอุปสรรคการปลูกฝง

คุณธรรมใหแกผูเรียนเพราะผูเรียนทุกคนยอมตองการความสําเร็จทางการเรียนและชีวิตของตนเองกอนส่ิงอ่ืนใด ผูเรียนบางคน

อาจจะตองการรางวัล ชื่อเสียง เกียรติยศ การยอมรับจากสังคมผานการชนะเลิศการแขงขันจนละเลยการพัฒนาคุณธรรมหรือ

เขารวมกิจกรรมสวนรวมทางสังคม ดังน้ันภายในสังคมที่มีการแขงขันจึงยากตอการปลูกฝงคุณธรรมใหแกผูเรียน เม่ือเปนเชนน้ี

บทบาทของการจัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงสรางเสริมคุณธรรมจึงควรมีการนํากิจกรรมที่กอใหเกิดความรวมมือระหวางผูเรียนมา

ใช เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทํางาน การแบงหนาที่ การมีสวนรวมทางสังคม ตลอดจนการรับผิดชอบหนาที่ในฐานะสมาชิกของ
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กันตามทฤษฎีการเรียนรูพหุปญญา 

 

5. การจัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมเพื่อปลูกฝงทักษะในศตวรรษที่ 21 
 

จากการนําเสนอเรื่องการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงคุณธรรมสําหรับ

ผูเรียนที่กลาวมาแลวตอนตนสามารถวิเคราะหแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผูเรียนพรอมทั้งการ

ปลูกฝงและสรางเสริมใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณธรรมโดยจําแนกเปนองคประกอบตาง ๆ ดังน้ี 
 

5.1 บทบาทของผูเรียน 

ใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตั้งแตการกําหนดเน้ือหาที่จะเรียนรูภายใตกรอบเน้ือหาที่หลักสูตรการศึกษา

กําหนด การรวมกันกําหนดวิธีการเรียนรู รวมทั้งมีสวนรวมในการกําหนดวิธีการและเกณฑในการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

รวมทั้งการใหผูเรียนไดมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการตอบคําถาม ครูอาจจะกําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่มีความ

หลากหลายแตใหผูเรียนไดมีโอกาสไดอาน ใชกระบวนการคิดที่หลากหลาย และมีการเขียนเพื่อส่ือสารความรูความคิดความ

เขาใจเน้ือหารวมทั้งมีการสะทอนความรูจากภายในของตนเองโดยการใชกรณีศึกษาที่สามารถสอดแทรกคุณธรรม คุณงาม

ความดีหรือการใชสถานการณตาง ๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนไดซึมซับและไดรับการพัฒนาทักษะตาง ๆ เชน กระบวนการกลุม   

การแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพื่อน ๆ การใชนวัตกรรมในการสืบคนเพื่อหาขอมูล นอกจากน้ีครูผูสอนควรมอบหมายใหผูเรียนมี

บทบาทในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของตนเองและของเพื่อนโดยกําหนดเกณฑตาง ๆ เพื่อฝกใหผูเรียนเปนผูมีเหตุผล 

มีความซ่ือสัตยรวมทั้งเคารพกฎกติกาตาง ๆ ที่เขามีสวนรวมในการกําหนดขึ้นมา 
 

5.2 การสรางบรรยากาศและกิจกรรมในการเรียนรู 

บรรยากาศในการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูควบคูกับการรับการปลูกฝงคุณธรรมภายใตการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในศตวรรษที่ 21 จะตองเปนบรรยากาศการเรียนรูที่ไมถูกกดดันหรือเรียนรูดวยความเกรงกลัวตอการถูกตําหนิเพราะจะ

ทําใหผูเรียนไมกลาแสดงออกทางความคิดและพฤติกรรมทางกายที่เขาปรารถนา หลายครั้งที่หองเรียนอยูในความเงียบสงัดที่

ผูเรียนมีบทบาทเปนผูฟง จดบันทึก ทองจําส่ิงที่ครูพูดหรืออธิบาย ทําแบบฝกหัดทบทวนทายบทจะทําใหกระบวนการคิด 

วิเคราะห การแสดงเหตุผลหยุดชะงักลง รวมทั้งทําใหคุณคาความเปนมนุษยไมไดรับการพัฒนาดวย ตรงกันขามกับหองเรียนที่

เต็มไปดวยบรรยากาศที่มีความเปนกัลยาณมิตร มีคําถาม มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกตางกัน

ออกไปจะทําใหกระบวนการคิดของผูเรียนมีความโลดแลน เกิดทางเลือกในการนําความรูที่ไดไปปฏิบัติที่สามารถประยุกตใชใน

ชีวิตจริง ซ่ึงจะทําใหคุณคาความเปนมนุษย ความภาคภูมิใจในตนเอง การเปนผูมีเหตุผล การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนจะ

ไดรับการพัฒนา โดยเฉพาะหากมีการนําเสนอผลงาน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนจะทําใหบรรยากาศ

ในชั้นเรียนเอ้ือตอการเรียนรูมากยิ่งขึ้น รวมทั้งอาจจะมีการสะทอนความคิดความรูสึกจากภายในของผูเรียนแตละคนภายหลัง

จากกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะสุนทรียสนทนาจะทําใหผูเรียนรูจักการรับฟง มีความเขาใจและยอมรับผูอ่ืนมากยิ่งขึ้น 

กิจกรรมการเรียนรูรูปแบบที่กลาวน้ีจะทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานไดแก การยอมรับตนเอง การยอมรับและ

รับฟงผูอ่ืน รวมทั้งไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะในการทํางานและเรียนรูรวมกับผูอ่ืน ทักษะการคิด

อยางมีวิจารณญาณและการแกไขปญหาทักษะการคิดอยางสรางสรรค ทักษะการส่ือสาร การใชขอมูลสารสนเทศ ทักษะการใช

ชีวิตควบคูไปดวย 
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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) ซ่ึงประกอบดวย Head หมายถึงเม่ือครูมีความคิดใด ๆ เกิดขึ้นใหพึงนําความคิดน้ันไปพิจารณาใหถวนถี่ ไมควรมี

ปฏิกิริยาโตตอบออกไปโดยปราศจากความคิด สวน Heart หมายถึง สวนลึกของจิตใจหรือจิตเหนือสํานึกซ่ึงจะใชพิจารณาวา

ส่ิงที่มีกระทบน้ันมีความถูกตองเหมาะสมหรือไมกอนที่จะมีการกระทําการใด ๆ โตตอบ และ Hands หมายถึงการกระทําทุก ๆ 

อยางที่แสดงออกมาใหผูอ่ืนเห็นซ่ึงรวมทั้งคําพูดดวย ซ่ึงครูที่สามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับผูเรียนไดจะตองสามารถประสาน 

3H ใหสอดคลองกันน่ันคือประสานความคิด ใจ การกระทําและคําพูดใหอยูในระดับที่เหมาะสม ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นโดย

การที่ครูสามารถแสดงออกใหผูเรียนเห็นซ่ึงความเปนผูที่มีคิดสรางสรรค มีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะหสถานการณตาง ๆ 

อยางสุขุม มีเหตุผล ภายใตความถูกตองดีงาม ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนใหผูเรียนแลวมีการชี้แนะหรือนําเสนอเพื่อให

ผูเรียนไดใชความคิดและแสดงเหตุของตนเองอยางเต็มที่ภายใตหลักคุณธรรมจริยธรรม ที่สําคัญคือจะตองรับฟงเหตุผลและ

การตัดสินใจของผูเรียนโดยไมมีการตัดสินวาถูกตองหรือผิดเพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง ครูที่เปนผูสรางแรงบันดาลใจจะ

ทําใหผูเรียนเจริญเติบโตเปนคนดี คนเกงที่ประสบความสําเร็จและในการดําเนินชีวิต 
 

5.4 การจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการ 

การบูรณาการในการจัดการเรียนรูเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่สามารถปลูกฝงและสรางเสริมคุณธรรมรวมทั้งทักษะที่

จําเปนใหแกผูเรียนเพราะในโลกแหงความเปนจริงการเรียนรูศาสตรตาง ๆ ไมสามารถแยกกันไดอยางเด็ดขาดทุกรายวิชายอม

มีการเชื่อมโยงถึงกันทั้งรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ฯลฯ การแยกการเรียนรูของรายวิชาตาง ๆ 

นํามาซ่ึงปญหาเก่ียวเน่ืองจากการเรียนรู เชน การบาน ภาระงานตาง ๆ การคนควาเพิ่มเติม ซ่ึงจะทําใหผูเรียนตองใชเวลาใน

การทํากิจกรรมตาง ๆ เหลาน้ันมากจนแทบไมมีเวลาพักผอนหรือเขารวมกิจกรรมเพื่อผอนคลายสงผลใหผู เรียนเกิด

ความเครียด ความกังวลและเกิดความกดดันในการเรียนรูอันเปนการลดคุณคาความเปนมนุษยในตนเอง ในทางตรงกันขาม

หากครูผูสอนรายวิชาตาง ๆ สามารถกําหนดแนวทางและเน้ือหาในการเรียนรูที่เก่ียวเน่ืองกันอยางเปนระบบรวมกัน จะทําให

กิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทําใหผูเรียนรูสึกวาการเรียนรูดังกลาวมีคุณคาและเกิดประโยชน

ตอตนเองในการนําไปใชในชี วิตมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีการเรียนรูแบบบูรณาการจะทําใหผูเรียนรูจักการยอมรับความรู

ความสามารถรวมทั้งความถนัดความเชี่ยวชาญของตนเองและของผูอ่ืนทําใหเกิดการพึ่งพาอาศัย มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

เพื่อใหไดรับความสําเร็จ เกิดเปนชุมชนแหงการเรียนรูขนาดยอมอันสงผลตอการเกิดมิตรภาพแหงการเรียนรู 

 

6. บทสรุป 
 

การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดรับการพัฒนาทักษะ กระบวนการที่จําเปนในการ

ดํารงชีวิต และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งคานิยมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังคมตองการเพื่อสรางเด็กและ

เยาวชนที่จะเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป ดังน้ันเปาหมายของการศึกษาจึงมุงเนนใหผูเรียนเปนคนเกง

ที่มีความรอบรูมีความสามารถ เปนคนดีที่มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีจิตสํานึกสาธารณะที่ใหความสําคัญตอสังคมสวนรวม 

และเปนคนที่สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขภายใตการเปล่ียนแปลงของสถานการณโลกในปจจุบัน 
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บทคัดยอ  

 

 การวิจัยเรื่อง “อุปสรรคที่เกิดขึ้นภายหลังตั้งประชาคมอาเซียน:  ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายรัฐและการรักษาผลประโยชน

แหงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาอุปสรรคและความขัดแยงของประเทศสมาชิกอาเซียน        

2) ศึกษานโยบายรัฐและการรักษาผลประโยชนแหงชาต ิโดยใชวิธีการวิจัยเอกสาร และวิเคราะหเชิงบรรยาย ผลการวิจัยพบวา  

อุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ การขาดจิตสํานึกรวมกัน สมาชิกอาเซียนคํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติมากกวาผลประโยชนรวมกัน บางครั้ง

มีการแขงขันกัน กอใหเกิดความขัดแยง นอกจากน้ี ยังมีปญหาการเมืองภายในประเทศ ปญหาการวางงาน ปญหาแรงงาน 

ปญหากฎหมาย ปญหาอาชญากรรม  สําหรับนโยบายรัฐ ผูที่มีสวนเก่ียวของในการกําหนดนโยบายจะกําหนดวัตถุประสงค 

และแนวทางในการดําเนินการตามนโยบาย เพื่อตอบสนองผลประโยชนแหงชาติ จึงไมมีรัฐบาลใดออกนโยบายที่ขัดแยงหรือไม

ตอบสนองตอผลประโยชนแหงชาติของประเทศตนเอง เน่ืองจากรัฐบาลทุกประเทศตางยอมมุงดําเนินนโยบาย เพื่อทําใหประเทศ

อยูรอด มากกวาผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิกในอาเซียน สําหรับขอเสนอแนะ คือ สมาชิกอาเซียนควรจะมีการกระชับ

ความสัมพันธและการพัฒนาทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการทหาร ตองยอมเสียสละผลประโยชนแหงชาติ

ลงบางเพื่อผลประโยชนสวนรวม  

 

คําสําคัญ: ประชาคมอาเซียน  นโยบายรัฐ  ผลประโยชนแหงชาต ิ 
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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 
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1. บทนํา  
 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Association of the South East Asian Nations: ASEAN) เปน

องคกรความรวมมือระหวางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

สงเสริมสันติภาพ และความม่ังคงในภูมิภาค มีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 

บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา ซ่ึงในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 เม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน  2550 ณ ประเทศ

สิงคโปร ผูนําอาเซียนไดลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและ

โครงสรางองคกร และใหสถานะทางกฎหมายแกอาเซียน ทําใหอาเซียนไดรับการรับรองใหมีสถานะเปนองคการระหวาง

ประเทศในระดับรัฐบาล (ธนกฤต วรธนัชชากุล, 2555: 6) แมวาจะดําเนินการรวมเปนอาเซียนสําเร็จ แตก็ยังพบปญหาอุปสรรค

หลายประการ เชน ปญหาพรมแดน ปญหาผูล้ีภัย ปญหาอาชญากรรม ปญหากฎหมาย ปญหาการศึกษา เปนตน  ทําใหสงผล

กระทบตอประชาชน นอกจากน้ีการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมตัวกัน เปนเพราะคํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติของตนเปน

หลัก เน่ืองจากรัฐบาลทุกประเทศตางยอมมุงดําเนินนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชนแหงชาติ มากกวาผลประโยชนรวมกันของ

ประเทศสมาชิกในอาเซียน ดังน้ัน 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 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเอกสาร เฉพาะเรื่องอุปสรรคและความขัดแยงของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจน

นโยบายรัฐและการรักษาผลประโยชนแหงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะมีการวิเคราะหเน้ือหา อภิปรายผล สรุปผล

และขอเสนอแนะ 

 

5. อภิปรายผล 
 

5.1 อุปสรรคและความขัดแยงของประเทศสมาชิกอาเซียน 

อุปสรรคและความขัดแยงของประเทศสมาชิกอาเซียน คือ การขาดจิตสํานึกรวมกัน ประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงมี

ความกลัวที่จะแขงขันกันเอง โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ แสดงถึงความไมเชื่อม่ันและการขาดความไวเน้ือเชื่อใจกัน ยกตัวอยาง

เชน ความขัดแยงทางชาติพันธุ ความขัดแยงทางศาสนา ความขัดแยงเรื่องพรมแดน ปญหาอาชญากรรม ปญหาการเคล่ือนยาย

แรงงานฝมือ ปญหากฎหมาย เปนตน ซ่ึงผูวิจัยจะขออภิปรายปญหาที่สําคัญ ดังน้ี 
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 5.1.1 ปญหาการเคล่ือนยายแรงงานฝมือ  

การเคล่ือนยายแรงงานฝมือโดยเสรี ปจจุบันมี 8 สาขาวิชาชีพที่ประเทศในอาเซียนไดทําขอตกลงยอมรับระหวางกัน 

ไดแก แพทย  ทันตแพทย  พยาบาล  สถาปนิก  วิศวกร  บัญชี  ชางสํารวจ การบริการ/การทองเที่ยว โดยผูที่จะประกอบอาชีพ

ใน 8 สาขาวิชาชีพจะตองขอใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพในประเทศที่ตนตองการจะเขาไปทํางาน  และตองปฏิบัติตาม

กฎหมายภายในประเทศที่ไปประกอบอาชีพ  ทําใหประเทศในอาเซียนตองมีการปรับใชกฎหมายเพื่อใหการเคล่ือนยายแรงงาน

ฝมือเกิดความคลองตัว 

 5.1.2 ปญหาอาชญากรรม 

ผูวิจัยเห็นวา ปญหาอาชญากรรมเปนตัวการสําคัญในการบอนทําลายสังคมและประเทศ และเปนอุปสรรคอยางสําคัญ

ตอการพัฒนาประเทศ ซ่ึงสมาชิกอาเซียนเผชิญหนากับปญหาอาชญากรรมขามชาติในเกือบทุกรูปแบบ เชน การขนสงยาเสพ

ติดขามชาติ การคาประเวณีในตางประเทศ การคามนุษยชาวโรฮิงญา การกอการราย การหลอกลวงทางการเงินผานส่ือ

โทรศัพทและทางออนไลน เปนตน ซ่ึงปญหาที่สําคัญคือการไมมีกฎหมายเก่ียวกับการกระทําผิดของอาชญากรรมขามชาติที่

ชัดเจนเพียงพอ โดยเฉพาะกฎหมายระหวางประเทศ 

 5.1.3 ปญหากฎหมาย 

ประเทศไทยไดทําความตกลงที่เปนความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา ในเรื่องการสงผูรายขามแดนกับ

ประเทศสมาชิกอาเซียนเฉพาะบางประเทศ ไดแก สนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ

อินโดนีเซียวาดวยการสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2519 สนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ

ฟลิปปนส วาดวยการสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2524 สนธิสัญญาระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา วาดวยการ

สงผูรายขามแดน พ.ศ. 2541 สนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว พ.ศ. 2542 ดังน้ันหากมีกรณีที่ตองรองขอใหมีการสงผูรายขามแดนในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประเทศไทย

ไมไดทําสนธิสัญญา จะทําใหเกิดปญหาการสงผูรายขามแดนตามมา (ธนกฤต วรธนัชชากุล, 2555: 16) สําหรับความรวมมือ

ระหวางประเทศในเรื่องทางแพงและพาณิชย ประเทศไทยไมเคยลงนามความตกลงระหวางประเทศวาดวยการยอมรับและ

บังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในเรื่องทางแพงและพาณิชยกับประเทศใด ดังน้ัน หากศาลไทยมีคําพิพากษาตัดสิน

คดีแพงบังคับกับจําเลยหรือทรัพยสินของจําเลยแลวจําเลยหลบหนีไปอยูในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน หรือในกรณีกลับกันศาล

ตางประเทศในประเทศสมาชิกอาเซียนตัดสินคดีแลว จําเลยหลบหนีหนีมาประเทศไทย ทั้งสองกรณีน้ี ศาลไทยและศาล

ตางประเทศไมสามารถดําเนินการบังคับคดีกับจําเลยและทรัพยสินของจําเลยที่นําหลบหนีไปได เพราะทั้งสองประเทศไมไดทํา

ความตกลงรวมกันในเรือ่งการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในเรื่องทางแพงและพาณิชยระหวางกัน 

(ธนกฤต วรธนัชชากุล, 2555: 16)  

ดังน้ัน ประชาคมอาเซียนควรที่จะออกกฎเกณฑบังคับใชกฎหมายใหเปนแนวทางเดียวกัน นอกจากน้ี นักกฎหมาย

ไทยตองศึกษากฎหมายของประเทศตาง ๆ เพิ่มเติม เชน กฎหมายการคาการลงทุน กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายแรงงาน 

การระงับขอพิพาท เปนตน และตองปรับปรุงแกไขกฎหมายของประเทศไทยที่เก่ียวกับพิธีการทางศุลกากร เพื่อลดขั้นตอนพิธี

การดานศุลกากร ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เปนขอจํากัดของนักลงทุน ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบที่

เก่ียวของกับการตรวจคนเขาเมือง 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)  ซ่ึงควรผลักดันใหเกิดการจัดทําความตกลงระหวางประเทศรวมกันและใชบังคับได 
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 5.1.4 ปญหาการใชภาษา 

กฎบัตรอาเซียน หมวดที่ 10 ขอ 34 บัญญัติวา “ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ดังน้ัน

ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาสากลในการส่ือสารสรางความสัมพันธระหวางกัน หากแรงงานหรือนักวิชาชีพที่มีทักษะที่เดินทางขาม

ประเทศไปหางานทําไดสะดวกและเสร ีแตดอยเรื่องภาษาอังกฤษก็จะเปนจุดออนที่จะหางานทําในอาเซียนนอยลง 

 5.1.5 ปญหาความแตกตางทางการเมืองและการปกครอง  

แมวากฎบัตรอาเซียนจะไดกําหนดชัดเจนถึงหลักการประชาธิปไตยและยึดม่ันตอรัฐบาลที่มาจากรัฐธรรมนูญ  แตการ

ปกครองของประเทศสมาชิกมีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการปกครองแบบเผด็จการทหาร คือ พมา การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี คือ ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย การปกครองแบบเผด็จการสังคมนิยมคอมมิวนิสต คือ 

เวียดนามและลาว การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย คือ บรูไน การปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา คือ 

สิงคโปร ไทย มาเลเซีย และกัมพูชา จึงเห็นไดวาบางประเทศยังมีปญหาเก่ียวกับประชาธิปไตย หรือบางประเทศยังปกครองใน

รูปแบบเผด็จการเพื่อรักษาอํานาจ 

 5.1.6 ปญหาความขัดแยงเก่ียวกับพรมแดน 

ประเทศที่มีพรมแดนติดตอกัน มักกระทบกระทั่งกันเรื่องนานนํ้า หรือเขตแดนที่ยังไมไดมีการปกปนใหชัดเจน เน่ือง

ดวยสภาพธรรมชาติที่อาจเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงกลไกในการแกไขขอพิพาทของอาเซียน ไดถูกระบุไวอยางชัดเจน ในหมวดที่ 8 

เก่ียวกับการระงับขอพิพาทวา “รัฐสมาชิกตองพยายามระงับขอพิพาทอยางสันติใหทันทวงที ผานการสนทนา ปรึกษาหารือ 

หรือเจรจา รวมทั้งการใชคนกลางที่นาเชื่อถือเขาประนีประนอมและไกลเกล่ียตลอดจนสามารถจัดตั้งกลไกเพื่อระงับขอพิพาทที่

อาจเกิดขึ้น แตหากไมสามารถระงับขอพิพาทได ก็สามารถเสนอขอพิพาทดังกลาวเขาสูที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN 

Summit) เพื่อใหชาติสมาชิกรวมกันตัดสิน” แมอาเซียนจะใหความสําคัญตอกลไกในการระงับขอพิพาท แตก็ไมอาจแกไขขอ

พิพาทไดทุกกรณี โดยเฉพาะปญหาพรมแดน เพราะมักเปนประเด็นที่เก่ียวกับอํานาจอธิปไตยและถือเปนประเด็นที่ มีความ

ออนไหวสูง เน่ืองจากประเทศน้ัน ๆ มีความหวงแหนดินแดน เชน เม่ือเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 รัฐบาลกัมพูชาไดดําเนิน

นโยบายตัดถนนรอบเขตแดนของประเทศ ขณะที่รัฐบาลลาวมองวาโครงการตัดถนนบางสวนของกัมพูชารุกลํ้าเขามาพื้นที่ที่ยัง

ไมไดปกปนทั้ง 2 ประเทศ หนวยงานของลาวจึงสงกองกําลังทหารเขาไปเจรจาจนรัฐบาลกัมพูชายอมยุติการกอสรางในพื้นที่

ของลาว (กุลระวี สุขีโมกข, 2560) 

 

5.2 นโยบายรัฐและการรักษาผลประโยชนแหงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 

นโยบายรัฐ คือ แนวทางในการบริหารงานของรัฐ โดยรัฐบาลทุกรัฐบาลตองใชยึดถือและปฏิบัติใหสอดคลองกับ

แนวทางดังกลาว ดังน้ัน ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จึงตองมีนโยบายรัฐ โดยที่รัฐบาลตองคํานึงถึงปญหาของ

ประเทศและส่ิงที่จะเกิดขึ้น ทั้งน้ี นโยบายของประเทศมี 2 ระดับ  

 5.2.1 แนวคิดที่เก่ียวของ 

สําหรับแนวคิดที่เก่ียวของกับความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน แบงออกไดเปน 3 สํานักดวยกัน คือ 

แนวคิดสัจนิยม (Realism) แนวคิดเสรีนิยมใหม (Neo-liberalism) และแนวคิดสรรคสรางนิยม (Constructivism)  โดยจะ

อภิปรายที่ละแนวคิด ดังน้ี 

   5.2.1.1 แนวคิดสัจนิยม จุดเดนของแนวคิดน้ี คือการมองวารัฐและระบบรัฐเปนส่ิงสําคัญที่สุดใน

การเมืองโลก เม่ือวัตถุประสงคของการปกครอง คือ ความอยูรอดของชาติ (National Survival) ในสภาพแวดลอมที่มีแตความ

เปนศัตรูกัน การแสวงหาอํานาจ จึงเปนเปาหมายของนโยบายตางประเทศที่มีเหตุผลถูกตองและไมอาจหลีกเล่ียงได (สมพงศ ชู

มาก, 2553: 31) เพราะฉะน้ันจึงตองพึ่งตนเองในการปกปองผลประโยชนของตนและเพื่อเปนหลักประกันความอยูรอด 

กระบวนทัศนของแนวคิดสัจนิยมตั้งอยูบนสมมติฐานทีว่ามนุษยมีความเห็นแกตัวและมุงแสวงหาอํานาจ แนวคิดสัจนิยมเห็นวา

การเมืองโลกมีลักษณะอนาธิปไตย (Anarchy) สันติภาพจะเกิดขึ้นไดโดยอาศัยการคานอํานาจและใชอํานาจอยางชาญฉลาด 
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แมวาจําตองละเลยจริยธรรม ศีลธรรมและกฎเกณฑระหวางประเทศ ดังน้ันรัฐทุกรัฐตองทําทุกวิถีทางเพื่อปกปองผลประโยชน

และสรางความม่ันคงของตนเองเพื่อความอยูรอด สัจนิยมใหความสําคัญกับอํานาจและผลประโยชนแหงชาติและเชื่อวาถาเปน

เรื่องการเมืองแลวตองแยกออกจากศีลธรรมและกฎเกณฑระหวางประเทศ (จุฑาทิพ คลายทับทิม. 2551: 39) 

  5.2.1.2 แนวคิดเสรีนิยมใหม แนวคิดเสรีนิยมใหมชี้ใหเห็นวา ประเทศที่ตองการนําเศรษฐกิจของ

ตนไปสูการแขงขันของระบบทุนนิยมโลก จําเปนตองอาศัยกลไกความรวมมือระดับภูมิภาคเพื่อนําไปสูความรวมมือแบบพหุภาคี

ในระดับโลกตอไป ในที่น้ีอาจกลาวไดวา การรวมกลุมระดับภูมิภาค หรือแมแตความรวมมือระดับทวิภาคี จะทําใหสมาชิกใน

กลุมความรวมมือสามารถดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางกันได โดยผานขอตกลงรวมกัน หรือผานการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ

ภูมิภาค ทั้งในรูปของเขตการคาเสรี (Free Trade Area) หรือสหภาพศุลกากร (Custom Union) การเปดเสรีดานการคา

ระหวางกันจะเปนประโยชนตอประเทศสมาชิก เน่ืองจากสามารถเขาถึงตลาดของกันและกันไดงายขึ้น และเม่ือประเทศตาง ๆ 

ประสบความสําเร็จในขอตกลงทางการคาและการลงทุนในระดับภูมิภาคแลว การจัดทําขอตกลงพหุภาคีในระดับโลก อยางเชน 

ขอตกลงขององคการการคาโลก ก็จะทําไดงายขึ้น (อรณิช รุงธิปานนท, 2557: 15) เม่ือนําแนวคิดเสรีนิยมใหมปรับใชกับ

ประชาคมอาเซียน จะเห็นไดวา การเปดเสรีทางการคา สงผลใหรัฐตองกําหนดนโยบายการบริหารและการดําเนินการทางดาน

เศรษฐกิจตามขอตกลง เพื่อใหเกิดความเหมาะสมของแตละรัฐ 

  5.2.1.3 แนวคิดสรรคสรางนิยม คือ แนวความคิดสรรสรางนิยมเปนทฤษฎีความรูมากกวาที่เปน

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรการเมือง ทั้งน้ีเพราะคําวา สรรคสรางนิยม หมายถึงความรูที่สะสมมาจากประวัติศาสตรและ

ลักษณะเฉพาะของสังคมสะทอนผลประโยชนและวัฒนธรรมของกลุมที่กลาวถึง สรรสรางนิยมยังหมายถึงการที่การกระทําของ

มนุษยปรุงแตงหรือถูกปรุงแตงโดยโลกแหงวัตถุซ่ึงขึ้นอยูกับพลวัตของวัฒนธรรมและความรูของคนในสังคม ดังน้ันการสรรสราง

นิยมอาจจะแบงไดเปน 3 องคประกอบ ไดแก อัตลักษณ ผลประโยชน และปทัสถาน โดยที่อัตลักษณหมายถึงความเขาใจและ

ความคาดหวังในบทบาทเฉพาะที่เปนตัวตนของบุคคลหรือสังคม ผลประโยชน หมายถึง ส่ิงที่บุคคลหรือสังคมตองการหรือ

เสริมแรงใหบุคคลหรือสังคมมีพฤติกรรม ในขณะที่ปทัสถานหมายถึงความเขาใจรวมกันของบุคคลหรือสังคมที่จะทําใหแสดง

พฤติกรรมที่ตองการได (ดร.สุธรรม รัตนโชติ, 2014: 85) 

สําหรับผลประโยชนของรัฐตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตน้ันดํารงอยูภายในกรอบงานความรวมมือของอาเซียน

อันมีผลตอสภาพแวดลอมของความม่ันคงของภูมิภาค ซ่ึงทําใหความขัดแยงถึงขั้นใชอาวุธตอกันระหวางรัฐสมาชิกน้ันลดลง โดย

ผานกระบวนการของอาเซียน รัฐสมาชิกจะคอยเก้ือหนุนและสรางกลไกดูแลความขัดแยงระหวางกันใหอยูในขอบเขต (เกียรติ

ชัย พงษพาณิชย, 2556: 217) อาเซียนน้ันถือเปนตัวอยางของความม่ันคงรวมกันที่เนนการจัดการเพื่อหลีกเล่ียงความขัดแยง 

การที่เนนถึงประโยชนแหงความรวมมือในระดับภูมิภาครวมกันน้ัน กระบวนการความรวมมือดานความม่ันคงจึงเนนในเรื่องการ

เจรจาตอรอง การปรึกษาหารือ และความยืดหยุนในการตอรองแยงชิงผลประโยชน (เกียรติชัย พงษพาณิชย , 2556: 217)

ดังน้ัน ผลประโยชนแหงชาติ (National Interest) จึงขึ้นอยูแตละประเทศและในสภาวะแวดลอมขณะน้ันวาประเทศตองการ

อะไร  แตละประเทศจึงตองกําหนดนิยามเรื่องผลประโยชนแหงชาติเอง และดําเนินการในการที่จะรักษาผลประโยชนแหงชาติ 

ซ่ึงผูวิจัยจะแยกพิจารณา ดังน้ี 

 5.2.2 ความหมายของผลประโยชนแหงชาต ิ

ทิพพะวงศ วงศโพสี (2552: 15-16) ผลประโยชน หมายถึง ส่ิงใดก็ตามที่นําไปสูความอยูดีมีสุข นอกจากผลประโยชน

จะเกิดขึ้นกับปจเจกบุคคลแลว ผลประโยชนยังสามารถเกิดขึ้นกับรัฐในระบบความสัมพันธระหวางประเทศ 

Hans J. Morgenthau (2006: 111-173) ไดใหคํานิยามของผลประโยชนแหงชาติ หมายถึง การที่รัฐหน่ึง ดําเนิน

นโยบายใด ๆ โดยวัตถุประสงคที่จะปกปองอธิปไตย ระบบการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา ภาษา เชื้อชาติของตนไวจากการรุกราน

ของชาติอ่ืน ๆ รัฐตาง ๆ อาจดําเนินนโยบายความรวมมือกัน แขงขันกัน ถวงดุลหรือเปนพันธมิตรโดยการชวยเหลือซ่ึงกันและ

กัน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายโดยมองวารัฐจะดําเนินนโยบายตางประเทศ บนรากฐานของผลประโยชนแหงชาติ และแตละรัฐจะ
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กระทําทุกประการเพื่อรักษาผลประโยชนของตน ซ่ึงผลประโยชนน้ันเปนตัวกําหนดการกระทําของรัฐที่ทําใหรัฐมีอํานาจ และ

อํานาจน้ันเองที่จะทําใหสามารถควบคุมรัฐอ่ืน ๆ ได  

จากความหมายตาง ๆ ขางตน ที่นักวิชาการตางใหความหมายน้ัน ผูวิจัยสรุปไดวา ผลประโยชนแหงชาติ คือ การที่

รัฐหน่ึงดําเนินนโยบายใด ๆ โดยคํานึงถึงความตองการและความมุงหวังของประชาชนในประเทศ  ซ่ึงไดแก เอกราช อํานาจ

อธิปไตยของชาติ  ความม่ันคงปลอดภัยของชาติ ความกินดีอยูดีของประชาชน เกียรติภูมิศักดิ์ศรีของชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ  

อยางไรก็ตาม ผลประโยชนแหงชาติมีความหมายที่กวาง ผูวิจัยมีความเห็นวาเรื่องผลประโยชนแหงชาติ ขึ้นอยูแตละ

ประเทศ และในสภาวะแวดลอมขณะน้ันวาประเทศตองการอะไร  ดังน้ัน แตละประเทศจึงตองกําหนดนิยามเรื่องผลประโยชน

แหงชาติเอง และดําเนินการในการที่จะรักษาผลประโยชนแหงชาติ เพราะฉะน้ันจึงไมมีรัฐบาลใดออกนโยบายที่ขัดแยงหรือไม

ตอบสนองตอผลประโยชนแหงชาติ แตการดําเนินนโยบายหลายอยางน้ัน ประชาชนไมไดเขามามีสวนรวม จึงทําใหการดําเนิน

นโยบายบางครั้งอาจไมสอดคลองกับผลประโยชนแหงชาติก็เปนได ซ่ึงจะพิจารณาดังน้ี 

1. ใครเปนผูที่กําหนดผลประโยชนแหงชาติ โดยพิจารณาจากการกําหนดโดยประวัติศาสตร หรือกําหนดโดยผูมี

อํานาจทางการเมืองของประเทศ หรือกําหนดโดยประชามติ นอกจากน้ีแลว จําเปนตองคํานึงถึงดานเศรษฐกิจ ซ่ึงนโยบายใดที่

สงเสริมสถานะทางเศรษฐกิจของรัฐถือกันวาเปนเรื่องผลประโยชนแหงชาติ เชน การปรับปรุงดุลการคาระหวางประเทศของรัฐ

ใหดีขึ้น การทําใหฐานทางดานอุตสาหกรรมในประเทศเข็มแข็ง (สมพงศ ชูมาก, 2551: 134) นอกจากน้ียังมีดานความม่ันคง 

ดานศีลธรรม สวนดานอุดมการณของรัฐบาล ดานกิจการทหาร ถูกลดความสําคัญลงเพราะใหความสําคัญกับดานเศรษฐกิจ

มากกวา แตอยางไรก็ตาม การคํานึงถึงแตดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอตอการกําหนดผลประโยชนแหงชาติ

ได 

2. ผลประโยชนของชาติเปนส่ิงที่เปล่ียนแปลงไดหรือไมน้ัน ผูวิจัยเห็นวา ความสัมพันธระหวางผลประโยชนแหงชาติ

ของแตละประเทศ มีไดทั้งความรวมมือ แขงขัน ขัดแยง และไมเก่ียวของกัน ขึ้นอยูที่วาประเด็นน้ัน ๆ เก่ียวของกันหรือไม 

ดังน้ันผลประโยชนแหงชาติจึงแปรเปล่ียนไดเสมอ 

 

6. บทสรุป 
 

อุปสรรคภายหลังจัดตั้งประชาคมอาเซียน คือ การขาดจิตสํานึกรวมกันและขาดการสรางคานิยมรวมกันของประเทศ

สมาชิกอาเซียน และการคํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติมากกวาผลประโยชนรวมกันของประชาคมอาเซียน สําหรับในสวน

นโยบายน้ัน แนวคิดสัจนิยมยังคงใชไดกับอาเซียน เน่ืองจากการที่สมาชิกในอาเซียนยังคงเนนปกปองผลประโยชนแหงชาติ

มากกวาผลประโยชนสวนรวม สําหรับการใหคําจํากัดความ “ผลประโยชนแหงชาติ” มีความหมายกวาง ขึ้นอยูกับวาใครจะ

เปนผูกําหนด เม่ือสถานการณเปล่ียนไป ผลประโยชนแหงชาติจะเปล่ียนแปลงตามไปดวย สําหรับขอเสนอแนะ คือ สมาชิก

อาเซียนควรจะมีการกระชับความสัมพันธและการพัฒนาทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการทหาร ตองยอม

เสียสละผลประโยชนแหงชาติลงบางเพื่อผลประโยชนสวนรวม และตองสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันใหมากที่สุด 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิจัยเลมน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดีจากการใหความรวมมือและชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ 

โอกาสน้ี และใครขอกลาวนามไวเพือ่เปนเกียรติมา ณ ที่น้ี  

 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร พรพงศ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ผูใหการชี้แนะในประเด็นที่สําคัญ  
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 ขอขอบคุณ นอง ๆ เจาหนาที่สํานักงานคณบดีคณะนิติศาสตรที่คอยชวยเหลือและดูแลกันมาโดยตลอด 

 ขอขอบคุณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย 
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Sunhakrisana.B@student.chula.ac.th 

 

บทคัดยอ  

 

งานวิชาการชิ้นน้ีตองการนําเสนอความสําเร็จของสหภาพยุโรปตอการสถาปนาความรวมมือระหวางประเทศในระดับ

ภูมิภาคจนกลายเปนสถาปตยกรรมที่มีคุณูปการและไดรับการอางอิง หรือปรับใชเปรียบเทียบกับกระบวนการภูมิภาคนิยมใน

อาณาบริเวณอ่ืนอยูเสมอโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศอาเซียน งานชิ้นน้ีไดมีการคนควาและทบทวนจากเอกสารทางวิชาการ 

กอปรกับอาศัยความรูและทฤษฎีทางวิชาการบูรณาการผสมผสานกัน อาทิ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร รวมไปถึงทฤษฎี

ทางการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปนอาทิ ซ่ึงพอจะคล่ีแกนขององคกรที่คอยเปนหลักในการพิพากษาอรรถคดี         

ที่เก่ียวของกับรัฐสมาชิกหรือแมกระทั่งพลเมืองในสหภาพกับตัวสหภาพเองใหมีความชัดเจน นับตั้งแตป ค.ศ. 1951 ของการ

กอรางสรางประชาคมน้ีขึ้นมาก็เปนที่ประจักษชัดวาการออกแบบระบบการทํางานขององคกรหลักในระยะแรกน้ัน “ศาลยุติธรรม” 

ถูกสรางขึ้นก็ถือเปนหน่ึงในส่ีองคกรหลัก ที่จะคอยค้ําจุนทําใหประชาคมกาวไปขางหนาอยางม่ันคงตามปฏิญญา 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  

 

งานวิชาการชิ้นน้ีตองการนําเสนอความสําเร็จของสหภาพยุโรปตอการสถาปนาความรวมมือระหวางประเทศในระดับ

ภูมิภาคจนกลายเปนสถาปตยกรรมที่มีคุณูปการและไดรับการอางอิง  หรือปรับใชเปรียบเทียบกับกระบวนการภูมิภาคนิยมใน

บริเวณอ่ืนอยูเสมอ  แมกระทั่งอดีตเลขาธิการอาเซียนอยาง ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณเองก็มักจะปาฐกถาถึงการยอมรับโดยดุษฎี

ตอการที่อาเซียนมักจะยึดหลักการการบูรณาการความรวมมือระหวางประเทศของ “สหภาพยุโรป”  เปนแรงดลใจใน

ประชาคมอาเซียนอยูเสมอ โดยที่รูปแบบตลอดจนหลักการที่เกิดขึ้นของสหภาพยุโรปน้ันยอมแสดงใหเห็นเปนที่ประจักษจน

ปราศจากขอสงสัยที่วา ทุกวันน้ีสหภาพยุโรปมีลักษณะตามที่ทฤษฎีทางความสัมพันธระหวางประเทศเรียกวา“เหนือชาติ”  

หรือ “Supranational” อยางแทจริง กลาวคือ เม่ือรัฐสมาชิกพรอมใจกันลงนามในสนธิสัญญาเพื่อสถาปนาความสัมพันธขึ้น

ในนามสนธิสัญญากรุงมาสตริคต (Maastricht Treaty on European Union) 1 ในป ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ยอมแสดงวา

รัฐสมาชิกจะถูกจํากัดอํานาจอธิปไตยและโอนอํานาจดังกลาวไปใหแกสถาบันซ่ึงไมมีอํานาจควบคุมโดยตรงแตรัฐที่เปนภาคี

ยินยอมมอบอํานาจใหและผูกพันรัฐที่เปนภาคีและประชาชนในรัฐดวย2 

ตอประเด็นที่รัฐสมาชิกยุโรปยอมสละหรือโอนอํานาจอธิปไตยไปใหองคกรน้ี  ผลลัพธที่ตามมาคือทําใหเกิดความเปน

เอกภาพระหวางรัฐสมาชิกดวยกันและที่สําคัญสามารถขับเคล่ือนองคการไปไดอยางสะดวกและคลองตัว  ถึงแมจะถือเปนเรื่อง

ที่นาแปลกใจที่สมาชิกกลุมสหภาพยุโรปยินยอมสละอํานาจดังกลาวแตโดยความเปนจริงแลวอาจเปนเพราะรัฐสมาชิกตองการ

สรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันมากขึ้นจนมีลักษณะที่คลายสหพันธรัฐและคาดหวังถึงประโยชนของการรวมกลุมมากกวาอยู

อยางโดดเดี่ยว น่ันเอง  ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับประชาคมอาเซียนแลวยอมมีความแตกตางกันอยางมากพอสมควร  โดยผลงาน

ชิ้นหน่ึงของผูเขียนไดมีการนําเอาตัวอยางกรณีของรูปแบบการจัดองคกรของสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพสูงมากซ่ึงถือเปนหน่ึงใน

องคกรหลักอยางระบบศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรป  (European Court of Justice)  มาวิเคราะหถึงรูปแบบที่เหมาะสม

และหาเหตุผลถึงความเปนไปไดเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับประชาคมที่เกิดขึ้นใหมอยางอาเซียน  ซ่ึงปจจุบันยังมีขอพิพาท

มากมายในภูมิภาค วาทําไมถึงยังไมมีกลไกดังกลาวและในอนาคตจะสามารถสรางวิสัยทัศนเพื่อนําไปสูการสถาปนาองคกร

ทางการศาลในประชาคมอาเซียนไดหรือไม ? ซ่ึงผูเขียนมีความคาดหวังถึงขั้นทะเยอทะยานอยูไมนอย  แตงานชิ้นดังกลาวเนน

ไปที่การวิเคราะหและหาเหตุผลถึงการไมสามารถสถาปนาองคกรทางการศาลในประชาคมอาเซียนเทาน้ันแตยังขาดการศึกษา

ในรูปแบบของศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรปที่มีความชัดเจนมาตั้งแตกอตั้งองคกรใหม ๆ งานชิ้นน้ีจึงไดมีการคนควาและ

ทบทวนจากเอกสารทางวิชาการเพิ่มเติม  กอปรกับอาศัยความรูและทฤษฎีทางวิชาการบูรณาการผสมผสานกัน อาทิ ทฤษฎี

ทางรัฐประศาสนศาสตร  รวมไปถึงทฤษฎีทางการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  เปนอาทิ  ซ่ึงพอจะคล่ีแกนของ

องคกรที่คอยเปนหลักในการพิพากษาอรรถคดีที่เก่ียวของกับรัฐสมาชิกหรือแมกระทั่งพลเมืองในสหภาพกับตัวสหภาพเองใหมี

ความชัดเจน  นับตั้งแตป ค.ศ. 1951 ของการกอรางสรางประชาคมน้ีขึ้นมาก็เปนที่ประจักษชัดวาการออกแบบระบบการ

ทํางานขององคกรหลักในระยะแรกน้ัน  “ศาลยุติธรรม” ถูกสรางขึ้นก็ถือเปนหน่ึงในส่ีองคกรหลัก  ที่จะคอยค้ําจุนทําให

ประชาคมกาวไปขางหนาอยางม่ันคงตามปฏิญญาชูแมนน  (Schumann Declaration) ซ่ึงปฏิญญาน้ีเองถือเปนจุดเริ่มตน

แนวคิดเรื่องการรวมตัวของยุโรปที่เกิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง  โดยการรวมกันของการผลิตถานหินและเหล็กกลาเสนอ

                                                        
 1  สนธิสัญญามาสตริคต  เปนสนธิสัญญาซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนในการสรางสหภาพยุโรป  ไดลงนามเมื่อวันที ่7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 และมี

ผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536  หลังจากไดรับการยอมรับจากรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปในสิบสองรัฐแลว  ทั้งนี้ในการจัดตั้ง

สหภาพยุโรปเร่ิมจากการสรางสหภาพเศรษฐกิจและการเงินจากนั้นไดขยายการรวมยุโรปเขาสูมิติทางการเมืองดวย  (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 (ขณะน้ัน) ไดกลาวสุนทรพจน

เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 24933 

งานชิ้นน้ีผูเขียนขอมุงเนนไปที่การสํารวจตรวจสอบองคกรดังกลาว  โดยในระยะแรกน้ันศาลยุติธรรมยุโรปจะมีหนาที่

ในการตีความและบังคับการเพื่อใหเปนไปตามสนธิสัญญาที่รัฐสมาชิกตองปฏิบัติตามใหถูกตอง  จึงทําใหกลายเปนจุดเดนของ

มาตรการทางกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองทั้งน้ีงานของ ธนพัฒน  เล็กเกียรติ์ขจร (ม.ป.ป.) 4 บงชี้วาเปนหน่ึงในปจจัย

ความสําเร็จและพัฒนาของสหภาพยุโรปถึงทุกวันน้ี  กลาวคือรัฐสมาชิกตองเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย  โดยไมสามารถที่

จะตั้งขอสงวน (Reservation) ได  ดังน้ันเม่ือกรณีที่มีรัฐสมาชิกกระทําการขัดตอกฎหมายประชาคมก็ไดมีการวางกรอบที่

ชัดเจนเก่ียวกับมาตรการในการดําเนินการทางกฎหมายกับรัฐสมาชิกที่ฝาฝน  ซ่ึงก็คือการนําคดีขึ้นสูศาลน่ันเอง  กระน้ันหนาที่

ของศาลยุติธรรมยุโรปก็หาใชเพียงวางกฎเกณฑเบื้องตนเทาน้ัน  แตยังเปนการชี้นําการกระทําขององคกรหลักอ่ืน ๆ  ของ

สหภาพยุโรป 5 ซ่ึงในสนธิสัญญากรุงมาสตริคต (Maastricht) ยังไดกําหนดใหองคกรทางการศาลเปนกลไกที่สําคัญในการระงับ

ขอพิพาทของสหภาพยุโรปเม่ือเกิดขอพิพาทระหวางสมาชิกขึ้น  ซ่ึงเทากับวาหากรัฐสมาชิกเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันขึ้นก็ไม

ตองไประงับขอพิพาทกันที่ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ  (International Court of Justice – ICJ)  แสดงใหเห็นชัดวารัฐ

สมาชิกไมสามารถปฏิเสธอํานาจของศาลไดเลย  และศาลเองก็ม่ันใจวาขอพิพาทจะถูกระงับอยางแนนอน  เพราะไมอาจอางได

วาไมสามารถตัดสินคดีไดตามหลักการศาลไมสามารถปฏิเสธความยุติธรรม (deny of justice) 6 งานของภิญญดา  ไรนิเกอร 

(2551) 7  ไดตอกย้ําถึงความมีศักยภาพของศาลยุติธรรมยุโรป  โดยไดศึกษาถึงบทเรียนจากการระงับขอพิพาทในภูมิภาคอ่ืน ๆ 

นํามาเปรียบเทียบกับอาเซียน  โดยผลการศึกษาของ ภิญญดา ฯ สรุปไดวา สหภาพยุโรปยังคงเปนองคกรระหวางประเทศสวน

ภูมิภาคที่ประสบความสําเร็จในการใชศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปในการระงับขอพิพาทระหวางรัฐสมาชิกดวยวิธีการทาง

กฎหมายมากกวาภูมิภาคอ่ืนโดยเฉพาะแอฟริกาซ่ึงถึงแมจะมีศาลภูมิภาคก็ตามแตไมเคยมีการนําคดีเขาสูระบบเลย  เปนเครื่อง

ชี้ใหเห็นวาบรรดารัฐสมาชิกในภูมิภาคแอฟริกายังไมเชื่อม่ันในระบบระงับขอพิพาทภายในองคกร  สวนในภูมิภาคอาเซียนน้ันก็

ยังหาไดมีระบบศาลยุติธรรมของภูมิภาคไม   

จากความเขมแข็งของระบบศาลยุติยุโรปที่พัฒนาเรื่อยมาจากแนวคิดของสนธิสัญญา  Schumann  ก็ตองการใหมี

การระงับขอพิพาทระหวางรัฐสมาชิกจนปจจุบันมีการสรางหลักกฎหมายจากคําพิพากษาและความเห็นแนะนํา (case law)  

ออกมาแลวเปนจํานวนมากเพื่อใชเปนหลักการถือปฏิบัติตอไป 

ทั้งน้ีนํามาซ่ึงการสํารวจตรวจสอบภายในกลไกเพื่ออธิบายถึงรูปแบบที่ดํารงอยู กอปรกับอาศัยหลักการทางวิชาการ  

ซ่ึงสามารถคล่ีรายละเอียดออกเปนหัวขอยอย  ๆ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

                                                        
 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. เร่ืองเดียวกัน. หนา 49.   

 6 ธนพัฒน  เล็กเกียรติ์ขจร. เร่ืองเดียวกัน. 

 7 ภิญญดา  ไรนิเกอร. (2551). การพัฒนาระบบระงับขอพิพาทในอาเซียน : บทเรียนจากระบบระงับขอพิพาทในภูมิภาคอื่น ๆ.

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขานิติศาสตร  คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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2.  หลักการวาดวยเร่ืองหลักนิติธรรมในการบริหารงานยุติธรรมของสหภาพยุโรป   

  

ผลงานทางวิชาการชิ้นสําคัญของสุนทรียา  เหมือนพะวงศ (2551) 8 ประกอบงานของจุฑารัตน  เอ้ืออํานวย (2556) 9 

ไดอธิบายถึงสาระสําคัญของหัวใจของหลักนิติธรรมคือ 

2.1  หลักกฎหมายตองเปนใหญ (Supremacy of Law) โดยยึดถือหลักการบริหารกฎหมายมิใชบุคคลหรือเปน

อาณาจักรของกฎหมาย เพราะฉะน้ันกฎหมายจึงตองปกปองผลประโยชนของคนสวนใหญและมีกระบวนการออกกฎหมายที่

ชอบธรรมมิใชแคคําส่ังของผูมีอํานาจ 

2.2  หลักความเสมอภาคกันภายใตกฎหมาย (Equality before the law) กลาวคือประชาชนทุกคนในสังคมมีความ

เสมอภาคกันภายใตกฎหมาย ไมวาจะอยูในฐานะผูปกครองหรือฐานะประชาชน 

2.3  หลักการบังคับใชกฎหมายตองเปนธรรม (Procedure justice or procedure fairness) กลาวคือระบบตองมี

การคุมครองสิทธิมนุษยชนที่ดี ตองมีการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน มีความโปรงใส และคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน  

เพื่อเปนหลักประกันวามีการบังคับใชกฎหมายที่เปนธรรมในสังคม 

2.4  องคกรตัดสินพิพากษา หรือองคกรทีเ่ก่ียวของตองมีความเปนธรรม มีความเปนอิสระ ตรงกับหลักที่วาศาลเปน

ผูใชกฎหมายเพื่อประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และไมมีกฎหมายใดที่สูงไปกวาส่ิงที่ศาลธรรมดาจะตัดสินได (There 

is no set of law which are above the courts)   

จากหลักการขางตนน้ันสะทอนไดอยางชัดเจนวาสหภาพยุโรป  ไดสถาปนาขึ้นมาโดยประสงคใหเปนหลักประกันแหง

รัฐสมาชิกวาจะตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตยและหลักของกฎหมาย (The rule of law)  มีลักษณะเปนรัฐบาล

ระหวางประเทศและที่สําคัญจะกําหนดนโยบายโดยรวมของทุกประเทศสมาชิก  ตอกย้ํากับจุดเดนของสหภาพในการมีระบบ

กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะของตนซ่ึงพัฒนามาอยางยาวนานและมีความแข็งแกรงอยูมาก  ทําให

ระบบกฎหมายของสหภาพยุโรป (European Legal System)  มีผลผูกพันรัฐสมาชิกตองปฏิบัติตาม  ทั้งน้ีสหภาพยุโรปยังมี

การสรางหลักที่ทําใหกฎหมายประชาคมมีสภาพบังคับที่รัฐตองปฏิบัติตาม เชน หลัก Legal Integration ซ่ึงประกอบดวยหลัก 

Direct and Indirect Effect หลัก Supremacy of EU Law ทําใหกฎหมายประชาคมมีคาบังคับสูงกวากฎหมายภายในรัฐ

สมาชิกและมีผลทันทีตอรัฐสมาชิกใหตองปฏิบัติตาม  ยิ่งไปกวาน้ันยังมีการสรางเครื่องมือทางกฎหมายขึ้นเพื่อชวยเสริมสราง

ประสิทธิภาพและสภาพบังคับของกฎหมายของประชาคมใหมีมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงมีความเหนือกวาระบบกฎหมายขององคการ

ระหวางประเทศใด ๆ ในโลก  ซ่ึงในปจจุบันน้ีสหภาพยุโรปมีเครื่องมือทางกฎหมายมากกวา 15 ชนิดและมีการออกกฎหมาย

ทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษรโดยกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการออกกฎหมายและยังกําหนดเรื่อง

เก่ียวกับความรับผิดของรัฐไวอยางชัดเจน10  ที่สําคัญแนนอนวามีองคกรในการระงับขอพิพาท หรือองคกรทางการศาลที่มี

ความเปนอิสระจากการแบงแยกอํานาจของ Montesquieu อยางชัดเจน  และมีความเขมแข็งในการระงับขอพิพาทระหวาง

สมาชิกมาอยางตอเน่ือง  องคการศาลยุติธรรมยุโรปจึงอยู เคียงคูสหภาพยุโรปมาอยางยาวนานตั้งแตมีการสถาปนา

ความสัมพันธกันขึ้นมา  ไมวารัฐสมาชิกใดจะยิ่งใหญเปนมหาอํานาจเพียงใด  หากกระทําการละเมิดกฎของสหภาพก็ไม

สามารถปฏิเสธอํานาจของศาลสหภาพไปได  จึงสามารถสรุปถึงความเต็มเปยมไปดวยหลักนิติธรรม (The rule of law) ของ

สหภาพยุโรปไดเปนอยางดี 

 

                                                        
 8 สุนทรียา เหมือนพะวงศ. (2551). เอกสารงานวิจัย “หลักนิติธรรมกบัสังคมไทย : คุณคาความหมายและการนาไปใช” โครงการ

เวทีความคิดเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย คร้ังที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551. 

 9 จุฑารัตน  เอ้ืออํานวย. (2556). ระบบยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือก : แนวการวิเคราะหเชิงสังคมศาสตร. กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 64. 

 10 ธนพัฒน  เล็กเกียรติ์ขจร. เร่ืองเดยีวกัน. 
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3. หลักการวาดวยเร่ืองโครงสรางภายในองคกรและกลไกของศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป 

  

สาระสําคัญตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร  ศาลยุติธรรมยุโรปมีการแบงองคการตามเทคนิคที่วาองคกรจะมีบุคลากร

อยู 2 สายงานดวยกัน คือ สายงานหลัก (Line) กับสายงานสนับสนุน (Staff) 11 ซ่ึงจะมีลักษณะคลายคลึงกับโครงสรางใน

โรงพยาบาล หรือสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาน่ันเอง กลาวคือ บุคลากรในสายงานหลัก (Line) จะตองอาศัยบุคลากร

ที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพชั้นสูงมาก  และบุคลากรทางวิชาชีพเหลาน้ันตองอาศัยความ

เปนอิสระในการทํางาน  ไดแก ผูพิพากษา และที่ปรึกษากฎหมาย (Advocate General) สวนสายงานรองหรือสายงาน

สนับสนุน (Staff)  จะมีหนาที่คอยสนับสนุนและอํานวยการ อํานวยความสะดวก แกสายงานหลักเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป

อยางราบรื่นและรวดเร็ว เชน แผนกแปล แผนกลาม ศูนยขอมูลขาวสาร  เปนอาท ิ

สําหรับกลไกขององคการในศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปน้ัน งานของปยะพันธุ  อุดมศิลป  (2554) 12  ไดให

รายละเอียดไวอยางชัดเจน  และผูเขียนนํามาแบงสายงานตามทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรไดเปน  2  สายงาน  ดังตอไปน้ี 

  3.1  สายงานหลัก  (Line) 

 3.1.1  ผูพิพากษา 

 ผูพิพากษาประกอบดวยผูที่ไดรับการคัดเลือกอยางเปนเอกฉันทจํานวนเทากับรัฐสมาชิก  ใน

จํานวนน้ีมีการเลือกประธานกันเองโดยประธานศาลมีวาระการดํารงตําแหนง  3  ป  ประธานศาลจะมีอํานาจหนาที่น่ัง

พิจารณาคดี  วินิจฉัยชี้ขาดคดี  บริหารงานทั้งดานตุลาการและงานบริหาร  มอบหมายสํานวนใหผูพิพากษาพิจารณา  และ

แตงตั้งตุลาการผูแถลงคดี  ผูเขียนมองวาหากเปรียบเทียบกับระบบงานยุติธรรมของไทยน้ัน  ประธานศาลก็เทียบเทาประธาน

ศาลฎีกา น่ันเอง 

 องคคณะของผูพิพากษามีตั้งแต 3  5  หรือ  13  นาย  แลวแตกรณี  ซ่ึงหากเปน 13  นายเรียกวา 

Grand Chamber  ซ่ึงเปนองคคณะพิจารณาเต็มจํานวน  แตปจจุบันกรณีน้ีมีนอยมากยังคงมีอยูในเฉพาะคดีสําคัญ  หรือ

สลับซับซอนซ่ึงรัฐสมาชิกหรือสหภาพเปนคูความเทาน้ัน  แตละองคคณะจะเลือกหัวหนาคณะของตนเอง  หัวหนาคณะจะ

ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  สําหรับองคคณะ 5 นาย  และ 1 ป  สําหรับองคคณะ  3  นาย  เม่ือไดรับการแตงตั้งเปนผู

พิพากษาแลวจะตองไมดํารงตําแหนงบริหารหรือการเมืองและไมประกอบอาชีพอ่ืน ไมวาจะไดคาจางหรือไม  ตําแหนงผู

พิพากษาจะตองคัดเลือกจากบุคคลที่ปลอดจากขอกังขาในความเปนอิสระ  มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กําหนดไวสําหรับ

ตําแหนงผูพิพากษาศาลสูงสุดในประเทศของผูที่จะไดรับการแตงตั้ง  หรือเปนที่ปรึกษากฎหมายระดับสูงของรัฐ  การดํารง

ตําแหนง     ผูพิพากษาจะตองไดรับการรับรองจากรัฐสมาชิกทุกรัฐรวมกัน 

  3.1.2  ที่ปรึกษากฎหมาย 

   ในการปฏิบัติหนาที่ผูพิพากษาจะมีที่ปรึกษากฎหมาย  (Advocate General)  จํานวน  8  คน  

เปนที่ปรึกษากฎหมาย  จํานวนที่ปรึกษากฎหมายอาจเพิ่มเปน 11  คน  หากผูพิพากษารองขอ  ที่ปรึกษากฎหมายในจํานวน

ดังกลาวจะมีที่ปรึกษากฎหมายจากประเทศสมาชิกที่ดํารงตําแหนงอยางถาวรจํานวน 6 คน  โดยมาจากประเทศเยอรมนี  

ฝรั่งเศส  อังกฤษ  อิตาลี  สเปน  และโปรแลนด  สวนที่ เหลือจะสับเปล่ียนหมุนเวียนกันในระหวางประเทศสมาชิก

นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวและที่ปรึกษากฎหมายจะรับเลือกใหดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป  ที่ปรึกษากฎหมายตองมี

คุณสมบัติเชนเดียวกับผูพิพากษา  กลาวคือมีหนาที่ในการตรวจสอบคดี  และมีความเห็นของตนเองโดยอิสระและเที่ยงธรรม  

และมีอํานาจถามคูความในคดี  อํานาจหนาที่ของที่ปรึกษามีลักษณะของการใหความเห็นขอกฎหมาย  ความเห็นของที่ปรึกษา

                                                        
 11 วันชัย  มีชาต.ิ (2556). พฤติกรรมการบริหารองคการสาธารณะ. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.  

 12 ปยะพันธุ  อุดมศิลป .เร่ืองเดียวกัน. หนา  49-51.   
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จะรวบรวมพิมพไวในรายงานของศาล  แตศาลไมจําเปนตองถือตามความเห็นของที่ปรึกษา  จํานวนที่ปรึกษา 5 คน จาก 8 คน  

ไดรับการเสนอชื่อจากรัฐสมาชิกที่เปนแกนหลัก คือ เยอรมนี  ฝรั่งเศส  อังกฤษ  อิตาลี  และสเปน  สวนที่ปรึกษาอีก 3 คน 

ไดรับการเสนอชื่อจากรัฐสมาชิกที่เหลือ 

 3.2 สายงานสนับสนุน  (Staff) 

 3.2.1  จาศาล หรือผูอํานวยการศาล 

 นายทะเบียนจะไดรับการคัดเลือกจากผูพพิากษาและที่ปรึกษากฎหมาย  โดยดํารงตําแหนงคราวละ 

6 ป  ในการเขารับตําแหนงนายทะเบียนจะตองปฏิญาณตนวาจะปฏิบัติหนาที่โดยเที่ยงธรรมและรักษาความลับของศาล  นาย

ทะเบียนจะทําหนาที่หัวหนาฝายบริหารงานบุคคลและการเงิน  และชวยงานดานธุรการของประธานศาล  และรับผิดชอบงาน

เอกสารของศาล 

 3.2.2  แผนกแปล 

 ผูแปลจะแปลคดีของศาลเปนภาษาตางประเทศ  เชน  ภาษาฝรั่งเศส  คํารองตองแปลเปนภาษา

ฝรั่งเศส  และคําพิพากษาจะแปลเปนภาษาฝรั่งเศส 

 3.2.3  แผนกลาม 

 ในขณะที่ดําเนินกระบวนการพิจารณาจะมีการแปลเปนภาษาอ่ืน ๆ เชน  ภาษาอังกฤษ  และภาษา

ฝรั่งเศส  ทุกภาษาของประเทศสมาชิกถือเปนภาษาราชการของศาล  แตการเลือกใชภาษาใดในคดีจะขึ้นอยูกับคดีแตละเรื่อง 

 3.2.4  ศูนยขอมูล 

 บริการศูนยขอมูลจะใหขอมูลแกผูเขาเยี่ยมชมกิจการศาลหรือนักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  รวมทั้ง

การใหบริการคําพิพากษาใหม ๆ ดวย 

 3.2.5  แผนกบริการเอกสารหองสมุด 

 แผนกบริการเอกสารและหองสมุดจะใหบริการเก่ียวกับกฎหมายที่ใชบังคับในสหภาพยุโรป  รวมทั้ง

ปญหาขอกฎหมายที่เก่ียวของในคดีของศาล 

 3.2.6  แผนกธุรการบริหารงานภายใน 

 แผนกธุรการมีเจาหนาที่เก่ียวกับการเงินรวมอยูดวยทําหนาที่คลายแมบานดูแลกิจการภายในอาคาร  

เครื่องมือเครื่องใชและการรักษาความปลอดภัย 

 

4.  หลักการวาดวยเร่ืองนโยบาย  กระบวนนโยบาย  และการนําไปปฏิบัติ 

 

 ซ่ึงถือเปนการนําทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรมาอธิบายถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม  การ

จําแนกแยกยอยของนโยบายน้ีอาจจะยึดตามผูที่เปนตัวกําหนดนโยบายดังกลาว  ในที่น้ีผูเขียนใหความสนใจไปที่ศาลยุติธรรม

สหภาพยุโรป  เพราะฉะน้ันนโยบายที่ออกมาสูการปฏิบัติของผูที่ยอมรับในอํานาจ  ก็คือ  “คําพิพากษา”  น่ันเอง  เทาที่ผาน

มาจนกระทั่งปจจุบันศาลยุติธรรมยุโรปก็ไดสรางหลักการจากคําพิพากษาและคําแนะนํา  (Case Law)  ออกมามากมาย  มีผล

เสมือนนโยบายของรัฐสมาชิกและที่สําคัญไปกวาน้ันมีสถานะเหนือกวากฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอีกดวย  งานของปยะ

พันธ  อุดมศิลป  (2554) 13   ไดมีการยกแนวคําพิพากษาในคดีสงครามแกะ  (Lamp  War)  ระหวางฝรั่งเศสกับสหราช

อาณาจักร  สามารถสรุปสาระสําคัญไดวาประเทศฝรั่งเศสส่ังหามการนําเน้ือแกะจากประเทศอังกฤษอันเปนการขัดตอการคา

เสรีตามสนธิสัญญาประชาคมยุโรป  และศาลไดมีคําพิพากษาวาการกระทําของประเทศฝรั่งเศสเปนการละเมิดตอกฎหมาย

คณะกรรมาธิการไดนําคดีขึ้นสูศาลเปนครั้งที่สอง  โดยขอใหกําหนดมาตรการที่จําเปนเพื่อบังคับตามคําพิพากษาของศาล  

                                                        
 13 ปยะพันธุ  อุดมศิลป .เร่ืองเดียวกัน. หนา  52.   
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และคณะกรรมาธิการยังไดฟองเพิ่มเติมวา  ประเทศฝรั่งเศสเรียกคาธรรมเนียมในการนําเขาเน้ือแกะเขาประเทศโดยผิด

กฎหมาย  และไดขอใหศาลกําหนดวิธีการชั่วคราวส่ังหามประเทศฝรั่งเศสมิใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากการนําเขาเน้ือแกะ

จากประเทศอังกฤษเขามาในประเทศฝรั่งเศส  ที่สุดไดมีการตกลงมาเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากการนําเขาเน้ือแกะเขาประเทศ

ฝรั่งเศส 

  จะเห็นไดวาคําพิพากษาจากเรื่องดังกลาวเปนเรื่องเก่ียวกับขอพิพาททางการคา  ทั้งน้ีไดแสดงใหเห็นถึง

การถูกสรางเปนหลักการเพื่อใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติตอไปของรัฐสมาชิกเพื่อมิใหเกิดกรณีแบบน้ีขึ้นอีก 

  

5.  หลักการวาดวยเร่ืองหลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 

 งานวิชาการของ ดร.นํ้าแท  มีบุญสลาง  (2557) 14  เรื่องหลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถ

นํามาใชอธิบายถึงการดําเนินการของศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปไดเปนอยางดีในฐานะที่เปนองคกรที่ประสบความสําเร็จในการ

ใชศาลเปนกลไกในการแกไขขอพิพาทของรัฐสมาชิกในภูมิภาค  ในงานของนํ้าแท ฯ  ไดนําเสนอหลักการพื้นฐานใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่สําคัญ ๆ และไดใหอรรถาธิบายถึงความหมายไวไดอยางชัดเจน  อาทิ  หลักศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย  สิทธิของผูตองหา  หลักการไมถูกดําเนินคดีหลายครั้ง  หลักการแบงแยกอํานาจ  และหลักอํานาจนิติบัญญัติมอบ

อํานาจไมได  ผูเขียนขอยกตัวอยางหลักการบางขอขึ้นมาเพื่อนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป  

ดังน้ี 

  5.1  หลักการแบงแยกอํานาจ  (Separation of powers) 

  กลาวคือ  หลักการน้ีไดรับมาจากนักปราชญชาวฝรั่งเศสคือ Montesquieu ไดเสนอวาอํานาจอธิปไตยของ

รัฐทั้งฝายนิติบัญญัติ  บริหาร  และตุลาการจะตองทําหนาที่ตรวจสอบถวงดุลซ่ึงกันและกัน  เพราะฉะน้ันอํานาจทั้งสาม

ลักษณะจึงควรจะอยูในองคกรที่ใชอํานาจแยกจากกันอยางเด็ดขาดเพื่อเปนหลักประกันในการปกปองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน  หลักการน้ีระบุวาฝายนิติบัญญัติมีอํานาจในการตรากฎหมายได  ก็ไมควรจะริเริ่มบังคับใชกฎหมายไดหรือมีอํานาจ

ในการตัดสินคดีความได  ฝายบริหารซ่ึงมีอํานาจริเริ่มบังคับใชกฎหมายก็มิควรตัดสินขอพิพาทไดเอง  สวนฝายตุลาการซ่ึงเปน

อํานาจสุดทายทําหนาที่ตัดสินขอพิพาท  ก็ตองไมอาจจะริเริ่มบังคับใชกฎหมายหรือไมควรมีอํานาจตรากฎหมายไดเอง 

  จะเห็นไดวาหลักการขอน้ี  สหภาพยุโรปมีองคกรหลักที่ทําหนาที่ในดานการบริหาร  นิติบัญญัติ  และตุลา

การแบงแยกอํานาจกันอยางชัดเจน  โดยการจัดองคกรหลักดังกลาวตามปฏิญญา  Maastricht  น้ัน  กําหนดใหองคกร

จําเปนตองคานอํานาจซ่ึงกันและกัน  จากน้ันก็กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกรวามีขอบเขตอํานาจอะไร  และรัฐ

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  ซ่ึงกลไกน้ีแสดงใหเห็นวาสหภาพยุโรปคํานึงถึงหลักการเปดใหประชาชนมีสวนรวมตอประชาคมอยางแทจริง  

เพราะประชาชนเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการกระทําของสหภาพ  ซ่ึงประเด็นน้ีไมมีองคกรในระดับภูมิภาคใดกระทํา

มากอน 

                                                        
 14  น้ําแท  มีบุญสลาง  ,“หลักการพ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”,วารสารธรรมศาสตร. 33 (ประจําปพ.ศ.2557) : 49-72.   
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  -  ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป  (European Court of Justice)  มีหนาที่ในดานตุลาการ  ตรวจสอบหาวา

รัฐสมาชิกปฏิบัติตามขอบังคับภายใตสนธิสัญญาหรือไม  ตีความขอกฎหมาย  และตัดสินคดีพิพาทภายในสหภาพ  หากเกิด

กรณีพิพาทของรัฐสมาชิกขึ้น 

 

6.  หลักการวาดวยเร่ืองสิทธิมนุษยชนกับงานยุติธรรม      

  

ซ่ึงในระยะหลังมาน้ีทุกภาคสวนเริ่มตระหนักและดูจะสนใจเปนพิเศษมากยิ่งขึ้น  สําหรับประเทศไทยน้ัน

ศาสตราจารย ดร.อมรา  พงศาพิชญ  ดูจะเปนผูที่มีคุณูปการและบทบาทสําคัญตอประเด็นน้ีเปนอยางมาก  ในการประชุม

วิชาการเรื่อง “บทบาทของสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและอาชญาวิทยากับการพัฒนาสังคมไทย”  เม่ือวันที่ 18  สิงหาคม  

2560  ณ  คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  อมรา ฯ ไดแสดงทัศนะวางานเรื่องเก่ียวกับสิทธิในยุคแรก ๆ  มักจะมอง

กันวาสิทธิเปนหนาที่ของรัฐบาลที่ตองดูแลภาคประชาชน  และเกิดขอถกเถียงถึงเรื่องการนิยามคําวา  “สิทธิมนุษยชน”  มา

โดยตลอด  ไมวาจะก่ียุคก่ีสมัย  จนกระทั่งปจจุบัน  อมรา ฯ  ใหขอสรุปที่นาสนใจวาขณะน้ีกําลังอยูในยุคคล่ืนลูกที่สามที่เนน

ไปที่การมีสวนรวมมากขึ้นจากทุก ๆ ภาคสวน  และสนใจการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายมิติมากกวาเดิม  เนนตัวบุคคลที่

ตองไดรับการดูแลรวมทั้งสิทธิในการพัฒนาในมิติตาง ๆ อีกดวย  สะทอนใหเห็นจากการผุดของกลไกการคุมครองสิทธิ

มนุษยชนทั้งในระดับภูมิภาค  ไปจนถึงระดับระหวางประเทศ  ไดแก  การสถาปนาคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหง

สหประชาชาติขึ้นเปนสถาปตยกรรมอีก 1 เสาหลักในองคการสหประชาชาติ  (UN)  สําหรับในระดับภูมิภาคอยางเชน  

สหภาพยุโรปน้ัน  อมรา ฯ  มีความเห็นตอไปวาดวยความที่ยุโรปมักไมมีปญหาในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน  กลไกของ

กรรมาธิการในระดับภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นไมคอยไดมีการดําเนินการแกปญหาเทาที่ควรจึงไดผันกลไกเปนแนวของการสงเสริมตอ

งานวิชาการที่เนนไปที่การวิจัยและพัฒนา (R and D)  มากกวา 

สําหรับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนน้ี  ผูเขียนขอยกตัวอยางงานวิทยานิพนธของ เมือง      พรมเกษา  (2555) 15 ที่ได

ศึกษาเรื่อง  สถานะเหนือกวาของพันธกรณีตามกฎบัตรสหประชาชาติตอพันธกรณีตามขอตกลงตามกฎหมายระหวางประเทศ

อ่ืน : กรณีศึกษาขอมติคณะมนตรีความม่ันคงวาดวยการตอตานการกอการรายและคําวินิจฉัยของศาลยุติธรรมแหงสหภาพ

ยุโรป  โดยมีสาระสําคัญ  ผูเขียนขอสรุปดังน้ี  ในป ค.ศ. 2001  คณะกรรมการแซงชั่นสหประชาชาติไดขึ้นบัญชีรายชื่อผูมีสวน

ในการกอการรายของนาย Yassin Abdullah Kadi  นักธุรกิจสัญชาติซาอุดิอาระเบีย  และมูลนิธิ Al Barakaat 

International Foundation  ซ่ึงจดทะเบียนอยูในประเทศสวีเดน  เน่ืองจากถูกตั้งขอกลาวหาเปนผูที่เก่ียวของกับนายโอซามา  

บินลาเดน  กลุมผูกอการรายอะไคดะหและตาลิบัน  ผลที่เกิดขึ้นจากการถูกขึ้นบัญชีของสหประชาชาติทําใหสหภาพยุโรปตอง

ปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีสหประชาชาติ  และจัดทําบัญชีรายชื่อของสหภาพยุโรปขึ้นมา  (EU listing)  ดวย  ซ่ึงผลกระทบ

ตอผูถูกขึ้นบัญชีคือการถูกแชแข็ง  ยึด  อายัดแหลงเงินทุน  หรือทรัพยสิน  ถูกส่ังหามเดินทางโดยเครื่องบิน  ตลอดจนถูก

กระทบสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะนําคดีขึ้นสูศาลเพื่อที่จะใหถอนรายชื่อของตนออกจากบัญชีการกอการราย  กระน้ันเองนาย Yassin 

Abdullah Kadi   ยื่นฟองคณะมนตรียุโรปและคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรปตอศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปใหเพิกถอน

ขอบังคับของยุโรป  เน่ืองจากนาย  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  ทั้งน้ีเม่ือมีคําพิพากษาของศาลชั้นตนยุโรปเม่ือวันที่ 21 กันยายน  ค.ศ. 2005  ศาลไดยกคํารอง
                                                        
 15 เมือง  พรมเกษา. (2555). สถานะเหนือกวาของพันธกรณีตามกฎบัตรสหประชาชาติตอพันธกรณีตามขอตกลงตามกฎหมาย

ระหวางประเทศอื่น : กรณีศึกษาขอมติคณะมนตรีความมัน่คงวาดวยการตอตานการกอการรายและคําวินิจฉัยของศาลยุติธรรมแหงสหภาพ

ยุโรป. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขานิติศาสตร  คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 186. 

 16 เร่ืองเดียวกัน  ,หนา  187.   
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ของนาย Yassin Abdullah Kadi  เน่ืองจากศาลใหเหตุผลวาศาลไมมีอํานาจในการวินิจฉัยขอมติของสหประชาชาติ  และศาล

สหภาพยุโรปตกอยูภายใตพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตามพันธกรณีของกฎหมายระหวางประเทศ หรือขอตกลงดังกลาวของ

สหประชาชาติ17  ตอมานาย Kadi  ไดยื่นอุทธรณตอศาลสูงสหภาพยุโรป  กอนที่ศาลที่มีคําพิพากษาศาลไดใหที่ปรึกษา

กฎหมาย  (Advocate General)  มีการเสนอความเห็นตอผูพิพากษาในคดีน้ี  ซ่ึงเปนวิธีการของศาลสหภาพยุโรปที่ใชดังที่ได

กลาวไปแลวกอนหนาน้ีในเรื่องโครงสราง  ซ่ึงที่ปรึกษากฎหมายที่ไดรับผิดชอบคดีน้ีคือ นาย Maduro  ไดมีความเห็นขัดแยง

กับศาลชัน้ตนยุโรป  วาละเมิดตอสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเสนอใหมีการเพิกถอนขอบังคับยุโรปโดยส้ินเชิง18  จนกระทั่ง

ศาลสูงไดมีคําพิพากษาเม่ือวันที่ 3 กันยายน  ค.ศ. 2008  โดยเห็นแยงกับศาลชั้นตน  และพิพากษาวาขอบังคับยุโรปน้ันละเมิด

ตอสิทธิขั้นพื้นฐานและใหเพิกถอนขอบังคับที่ 881/2002  เสีย  โดยศาลไดวินิจฉัยวาผูรองไดถูกละเมิดเน่ืองจากวาผูรองมิไดรับ

การแจงการถูกขึ้นบัญชีรายชื่อของตนและทําใหกระบวนการตรวจสอบทางศาลมิอาจเกิดขึ้นได  ศาลยังเห็นพองกับผูรองที่วา

เรื่องจากผูรองมิไดแจงถึงพยานหลักฐานที่ใชขึ้นบญัชีรายชื่อซ่ึงทําใหผูรองมิอาจจะมีขอโตแยงหรือหาพยานหลักฐานมาหักลาง

การขึ้นบัญชีได  และมิไดแจงถึงขอกลาวหาทําใหสิทธิที่จะไดรับการตรวจสอบทางศาลอยางมีประสิทธิภาพของผูรองไดถูก

ละเมิดไป  ศาลสูงจึงมีคําพิพากษาใหเพิกถอนขอบังคับยุโรปเสีย19 

ทั้งน้ีเองเม่ือศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนขอบังคับยุโรปในคดี Kadi I และ Kadi II  ไดกอใหเกิดผลกระทบตอ

องคการสหประชาชาติ  โดยเฉพาะคณะมนตรีความม่ันคง  และสหภาพยุโรปโดยตรง  กลาวคือ  สหประชาชาติไดออกเปนมติ

หลังจากมีคําพิพากษา  ใหมีการแตงตั้งคณะผูตรวจการ  (Ombudsperson)  เพื่อทําหนาที่ในการรวบรวมคํารองขอใหมีการ

เพิกถอนรายชื่อจากรัฐหรือผูถูกกําหนดบัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการของสหประชาชาติ  สวนสหภาพยุโรปเองภายหลังมีคํา

พิพากษาของศาลสูงก็ไดมีการปรับปรุงการขึ้นหรือถอนบัญชีรายชื่อเพื่อใหสอดคลองกับคําพิพากษา  ซ่ึงถือเปนบทเรียนที่

นําไปสูการปรับปรุงเพื่อใหการดําเนินการเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและเปนการสะทอนถึงการเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐาน  อันไดแก

สิทธิที่จะไดรับทราบขอกลาวหา  สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรม  สิทธิในการเคารพในทรัพยสิน  เปนตน  มาก

ยิ่งขึ้นตามไปดวย  แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวาคําพิพากษาของศาลสูงมีบทบาทที่สําคัญอยางมากในการที่จะกําหนดทิศทาง

ในการดําเนินการภายในสหภาพไดอยางมีประสิทธิภาพที่รัฐสมาชิกยึดถือเปนแนวปฏิบัติตอกย้ําถึงสภาพที่เหนือกวาของ

กฎหมายภายในของรัฐสมาชิก 

 

7. บทสรุป 

 

เม่ือไดศึกษาองคกรระหวางประเทศในระดับภูมิภาคที่ประสบความสําเร็จอยางยิ่งจนกระทั่งมีลักษณะเหนือชาติอยาง 

“สหภาพยุโรป”  จนเห็นไดชัดวาเม่ือมีการสถาปนากรอบความรวมมือภายใตสนธิสัญญา Maastricht ขึ้นมาโดยประสงคให

เปนหลักประกันแหงรัฐสมาชิกวาจะตั้งอยูบนพื้นฐานหลักประชาธิปไตย  และหลักกฎหมาย (The rule of law)  จนทําให

สหภาพยุโรปมีจุดเดนที่สําคัญในการบังคับใชกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง  ในการที่จะใหรัฐสมาชิกยินยอมมอบ

อํานาจสูงสุดและยึดม่ันตอกฎระเบียบถือเปนแนวปฏิบัติที่เหนือกวากฎเกณฑภายในรัฐโดยมิอาจตั้งขอสงวนใด ๆ ได  ในสวน

ของโครงสรางองคกรที่มีความชัดเจนมาตั้งแตแรกตั้งน้ันแตละองคกรก็ไดแสดงใหเห็นเปนที่ประจักษถึงการทําหนาที่และมี

อํานาจแตกตางกันไป  ที่สําคัญคือการถวงดุลอํานาจระหวางกันตามแนวคิดของนักปราชญอยาง Montesquieu  ไวอยาง

ชัดเจน  หน่ึงในบรรดาองคกรหลักที่ผูเขียนนํามาเปนกรณีศึกษาน้ันคือ “ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป”  ซ่ึงก็มีหนาที่เปนไป

ตามหลักการของอํานาจฝายตุลาการในการที่จะผดุงไวซ่ึงความยุติธรรม  คอยสํารวจตรวจสอบการประพฤติปฏิบัติของรัฐ

                                                        
 17 เร่ืองเดียวกัน  ,หนา  191.   

 18 เร่ืองเดียวกัน  ,หนา  195.   

 19 เร่ืองเดียวกัน  ,หนา  203.   
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สมาชิกเพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑที่สหภาพไดสถาปนาไวประหน่ึงเปนธรรมนูญของประชาคม  และที่สําคัญจะพิพากษา

พิจารณาคดีหากรัฐสมาชิกเกิดขอพิพาทกันขึ้น  หรือแมแตประชาชนพลเมืองในสหภาพมีกรณีพิพาทกับรัฐดวยเชนกัน  โดยไม

ตองไประงับที่ศาลยุติธรรมระหวางประเทศใด ๆ ทั้งส้ิน  ในสวนของโครงสรางการบริหารจัดการภายในองคกรของศาล

ยุติธรรมจึงมีลักษณะเหมือนกับศาลยุติธรรมทั่ว ๆ ไปที่จะประกอบไปดวยบุคลากรในสายงานหลักที่จะเปนผูที่มีความ

เชี่ยวชาญในดานกฎหมายโดยตรง  ทํางานรวมกันเปนองคคณะตามที่กฎหมายกําหนดและสามารถมีคณะที่ปรึกษาไดจํานวน

หน่ึง  กับบุคลากรที่เปนฝายสนับสนุนใหการดําเนินการพิพากษาอรรถคดีเปนไปดวยความเรียบรอย  ซ่ึงประกอบไปดวยสวน

ตาง ๆ อาทิ  แผนกการเงิน  แผนกขอมูล  แผนกลาม  เปนตน  ในตอนทายผูเขียนไดยกตัวอยางกรณีคําพิพากษาที่ประชาชน

ยื่นฟองการดําเนินการของสหภาพตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตอศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป  ถึงแมศาลชั้นตน

จะยกคํารองแตในทายที่สุดแลวศาลสูงก็ไดมีคําพิพากษาที่เปนประโยชนตอผูฟองรองและสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญ

ตอประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเปนอันดับตน ๆ และสรางความเชื่อม่ันใหเกิดกับประชาชนพลเมืองภายในสหภาพน่ันเอง   
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษากฎเกณฑและขอบังคับที่ใชในการบริหารปกครองกลุมสมาชิกอาเซียนตามกฎบัตร

ของประชาคมอาเซียน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎเกณฑที่ใชในการบริหารปกครองในสหภาพยุโรปวามีความเหมือนหรือ 

ความตางกันอยางไร เพราะการรวมตัวของประชาคมอาเซียน กับการรวมตัวของสหภาพยุโรป มีความคลายกันอยูไมมากก็นอย 

บทความวิชาการน้ีใชแบบคุณภาพ โดยศึกษาขอมูลจาก งานวิจัย บทความของทั้งประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อเปรียบเทียบ 

ซ่ึงผลการวิจัย พบวา การบังคับตามกฎบัตรของอาเซียนน้ัน ยังมีปญหาอยูเพราะแตละประเทศจะยึดม่ันถือม่ันในหลักการของ

ประเทศตนเอง โดยไมยอมสูญเสียผลประโยชนของตนเอง จึงทําใหเปนการยากที่จะบังคับตามกฎบัตรอาเซียน อีกทั้ง เม่ือเกิด

ความขัดแยงขึ้น ก็จะใชการเจรจาหรือตกลงกันเอง โดยไมพิจารณาถึงกฎบัตรแตอยางใด จึงทําใหปญหาความขัดแยงยังปรากฏ

อยูอยางไมขาดสาย ดังน้ัน 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  
 

กฎบัตรอาเซียนเปนอีกหน่ึงในภาพสะทอนความตั้งใจถึงการสรางความรวมมือในภูมิภาคอาเซียนอยางเห็นไดชัด ดัง

ปรากฏในขอความที่กลาวถึงมิตรประเทศ โดยขึ้นตนดวยคําวา "เรา" แสดงใหเห็นความลึกซ้ึงถึงสัญลักษณทางภาษาที่อานครา

ใดก็ยังใหสึกเอมอ่ิมใจทุกคราถึงบรรดาประเทศสมาชิก ความวา 

"เราบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกของสมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) โดยมีประมุขรัฐ

หรือหัวหนารัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว มาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

...” (สมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต, 2551 หนา 1) 

ขอความดังกลาวคือความตั้งใจของกลุมสมาชิกอาเซียนในการรวมมือรวมใจกันจัดตั้งกฎบัตรอาเซียนขึ้นมา ซ่ึงกฎ

บัตรดังกลาวเปรียบเสมือนเปนธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดของอาเซียน ที่ไดตกลงกันระหวางประเทศสมาชิกที่เห็นชอบ ใน

การกําหนดกรอบโครงสรางองคกร เปาหมาย หลักการและกลไกที่สําคัญตาง ๆ ในอาเซียน โดยมุงใหอาเซียนเปนองคกรที่มี

ประสิทธิภาพ มีประชาชนเปนศูนยกลาง และเคารพกฎกติกาในการทํางานมากยิ่งขึ้น โดยวัตถุประสงคของกฎบัตรอาเซียนน้ัน 

คือ การทําใหอาเซียนเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเปนศูนยกลาง และเคารพกฎกติกาในการทํางาน ซ่ึงเหลาผูนํา

อาเซียนในแตละประเทศไดลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียนรวมกันในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 และมีผลบังคับใชอยางเปน

ทางการเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ที่ผานมา 

เม่ือกลาวถึงประชาคมความรวมมือในลักษณะเชนประชาคมอาเซียนน้ี ก็ควรที่จะกลาวถึงประชาคมยุโรปดวย ซ่ึงมี

จุดเริ่มตน คือ การตั้งประชาคมถานหินและเหล็กกลาแหงยุโรป (European Coal and Steel Community) ค.ศ. 1951 และ

การตั้งประชาคมดานปรมาณู (EURATOM) และเศรษฐกิจ (European Economic Community) ค.ศ. 1957 เปาหมาย

สําคัญคือ การจัดตั้ง “ตลาดรวม” ระหวางประเทศสมาชิก มีการเคล่ือนยายของสินคา บริการ เงินทุนและคนอยางไมมี

อุปสรรคใด ๆ (วัชรา ไชยสาร, ม.ป.ป.) ส่ิงสําคัญประการแรกของการรวมตัวกันเปนสหภาพยุโรป คือหลักการพื้นฐานแหง

กฎหมาย สหภาพยุโรป มีระบบกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง โดยเฉพาะระบบการให

กฎหมายสหภาพยุโรปมีอํานาจเหนือรัฐสมาชิก ซ่ึงมีผลผูกพันใหรัฐสมาชิกตองเคารพ และปฏิบัติตามอยางเครงครัด ซ่ึงมีความ

แตกตางจากระบบกฎหมายทั่วไป และยังมีชองทางใหประชาชนสามารถดําเนินคดีกับรัฐสมาชิกตอศาลยุติธรรมแหงยโุรปได  

อาเซียน (ASEAN) มีลักษณะของการรวมกลุมกันตามภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตเขาดวยกันเพื่อเสริมสราง

ความแข็งแกรงทางดานเศรษฐกิจ และสงเสริมสันติภาพระหวางประเทศสมาชิกดวยกัน ซ่ึงมีความคลายคลึงกับ สหภาพยุโรป 

(EU) แตก็มีความแตกตางกันในแงของบทบาทและหนาที่ และอํานาจการตอรองตาง ๆ ดวยเหตุผลของฐานะทางเศรษฐกิจของ

กลุมสมาชิกที่มีสภาพแตกตางกัน (ปรารถนา คงนาค, 2557) 

บทความน้ี มีความมุงหมายที่จะทําการศกึษาเก่ียวกับกฎเกณฑ ขอบังคับที่ใชบริหารปกครองในกลุมประเทศอาเซียน

ตามกฎบัตรของประชาคมอาเซียน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎเกณฑที่ใชในการบริหารปกครองในสหภาพยุโรป วามีความ

เหมือนหรือความตางกันอยางไร เพื่อจะไดเห็นถึงความกาวหนา และพัฒนาการในสวนงานบริหารปกครองของสหภาพยุโรป 

และอาเซียน เน่ืองจากกลุมสมาชิกในอาเซียนลวนแลวแตมีความแตกตางที่เกิดขึ้นในแตละประเทศของสมาชิกกลุมอาเซียนเอง 

จึงเปนเสมือนความทาทายและบทพิสูจนวา กลุมสมาชิกอาเซียน จะสามารถกาวผานจุดที่แตกตางกันน้ี จนทําใหอาเซียนเปน

องคกรที่มีประสิทธิภาพไปไดอยางมีสิทธิภาพมากนอยเพียงใดในอนาคต  
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2. โครงสรางของกฎบัตรอาเซียน 
 

 โครงสรางของกฎบัตรอาเซียนน้ัน ประกอบไปดวยบทบัญญัติทั้งหมด 13 หมวด อันประกอบไปดวย 55 ขอ ซ่ึง

บทบัญญัติในแตละหมวด มีรายละเอียด ดังน้ี 

 หมวดที่ 1 กลาวถึง วัตถุประสงค และหลักการของอาเซียนในดานตาง ๆ ทั้งความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดลอม การเมืองและความม่ันคง  

 หมวดที่ 2 กลาวถึง สภาพบุคคลตามกฎหมาย และสภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน โดยระบุวา อาเซียน คือ

องคการระหวางประเทศในระดับรัฐบาล และไดรับสภาพบุคคลตามกฎบัตรน้ี 

       หมวดที่ 3 กลาวถึง สมาชิกภาพ คือ ประเทศใดบางที่เปนสมาชิกอาเซียน แตละประเทศมีสิทธิและพันธกรณีอยางไร

บาง รวมทั้งระบุถึงกฎเกณฑการรับสมาชิกใหม ซ่ึงตองเปนประเทศที่ตั้งอยูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยที่ตองไดรับการ

ยอมรับโดยมีฉันทามติในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเสียกอน 

       หมวดที่ 4 กลาวถึง โครงสรางองคกร และหนาที่ของคณะกรรมการการทํางานตาง ๆ อันประกอบไปดวย ที่ประชุม

สุดยอดอาเซียน ซ่ึงกําหนดใหมีการจัดประชุมปละ 2 ครั้ง โดยใหรัฐสมาชิกที่เปนประธานอาเซียนเปนเจาภาพในการจัดงาน  

       หมวดที่ 5 กลาวถึง องคกรที่มีความสัมพันธกับอาเซียน ซ่ึงไดระบุเอาไวอยูในภาคผนวก 2 ของ กฎบัตรอาเซียน คือ 

องคกรที่มีความสัมพันธกับอาเซียน เชน รัฐสภา องคกรภาคธุรกิจ สถาบันวิชาการ และองคกรภาคประชาสังคม เปนตน 

       หมวดที่ 6 กลาวถึง ความคุมกันและเอกสิทธ์ิตาง ๆ ของอาเซียน ที่จะไดรับความคุนกันในดินแดนของรัฐสมาชิก 

รวมทั้งเรื่องเอกสิทธ์ิทางการทูตของอาเซียน เลขาธิการอาเซียน พนักงานของสํานักเลขาธิการอาเซียน ซ่ึงจะตองไดรับความคุม

กันและเอกสิทธ์ิที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบังคับ 

       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 ซ่ึง

อาจมีการจัดตั้งกลไกเพื่อระงับขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้น แตหากมีขอพิพาทที่ระงับไมได ก็ใหเสนอขอพิพาทดังกลาวไปใหที่ประชุม

สุดยอดอาเซียนเปนผูตัดสินในชองทางสุดทาย 

       หมวดที่ 9 กลาวถึง งบประมาณและการเงิน คือการจัดทํางบประมาณของสํานักเลขาธิการอาเซียน ซ่ึงตองไดรับการ

ตรวจสอบภายในและภายนอก โดยงบประมาณจะมาจากรัฐสมาชกิอาเซียนจายคาบํารุงประจําป 

       หมวดที่ 10 กลาวถึง การบริหารและขั้นตอนการดําเนินงาน วาระของประธานอาเซียน จะตองหมุนเวียนตําแหนงกัน

ทุกป ตามลําดับตัวอักษรชื่อภาษาอังกฤษของประเทศ พรอมกับระบุบทบาทของประธานอาเซียน ที่จะเสริมสรางและสงเสริม

ความสัมพันธใหดีขึ้นทั้งในและนอกอาเซียน รวมถึงระบุถึงพิธีการและแนวปฏิบัติทางการทูต นอกจากน้ี ยังระบุให 

ภาษาอังกฤษ เปนภาษาที่ใชในการทํางานรวมกันอีกดวย 

       หมวดที่ 11 กลาวถึง อัตลักษณและสัญลักษณ กําหนดใหมีคําขวัญของอาเซียนวา "One Vision, One Identity, 

One Community" หรือ "วิสัยทัศนเดียว อัตลักษณเดียว ประชาคมเดียว" พรอมกําหนดลักษณะของธงอาเซียน ดวงตรา

อาเซียน เพลงประจําอาเซียน และใหวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกป เปนวันอาเซียน 

       หมวดที่ 12 กลาวถึง ความสัมพันธภายนอก คือ แนวทางและขั้นตอนการเจรจาของอาเซียนกับคูเจรจา เพื่อดําเนิน

ความสัมพันธกับภายนอกองคกร โดยตองยึดม่ันตามหลักเกณฑที่กฎบัตรกําหนดไว รวมทั้งกําหนดบทบาทของผูประสานงาน

กับคูเจรจา พรอมกับระบุความสัมพันธกับสหประชาชาติ และองคการระหวางประเทศสถาบันอ่ืนอีกดวย 
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       หมวดที่ 13 กลาวถึง บทบัญญัติทั่วไป และบทบัญญัติสุดทาย คือ การลงนาม การใชสัตยาบัน การเก็บรักษา การใหมี

ผลบังคับใช การแกไข อํานาจหนาที่ การทบทวน การตีความ ความตอเน่ืองทางกฎหมาย การจดทะเบียนกฎบัตรอาเซียน 

สินทรัพยของอาเซียน 

 

3. ปญหาที่เกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎบัตรอาเซียน 
 

 อยางที่ทราบกันวา ประชาคมอาเซียน ประกอบดวยประชาคมยอย 3 ประชาคม อันเปรียบเสมือน 3 เสาหลักของ

อาเซียน คือ 1. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community) 2. ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และ 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-

Cultural Community) ทั้ง 3 เสาหลักน้ีมีวัตถุประสงคหลัก คือ การสรางประชาคมแหงสังคมที่เอ้ืออาทร แกไขผลกระทบตอ

สังคมอันเน่ืองมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ สงเสริมความยั่งยืนของส่ิงแวดลอมและการจัดการดูแลส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง 

และสงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในระดับรากหญา การเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม รวมทั้งรับรูขาวสารเพื่อให

ประชาชนตระหนักถึงเอกลักษณอาเซียน (ASEAN Identity) (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2555, หนา 4)   

 การรวมตัวของกลุมอาเซียนน้ี คือการเพิ่มอํานาจในการเจรจาตอรอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทาง

ตลาดของอาเซียนในเวทีระหวางประเทศ ซ่ึงจะเกิดการแลกเปล่ียนหมุนเวียนของสินคา เงินตราขึ้น และเม่ือมีการคาระหวาง

ประเทศเกิดขึ้นแลว ก็จะทําใหเกิดความเก่ียวพันกันทางดานกฎหมายอยางส้ินเชิง จึงอาจสงผลใหในแตละประชาคมอาจเกิด

ความไมสอดคลองหรือเกิดขอพิพาทระหวางกันได ดังน้ัน เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดปญหาดังกลาวขึ้น จึงจําเปนที่จะตองมี

การกําหนดกฎเกณฑเพื่อระงับขอพิพาท ซ่ึงการระงับขอพิพาทของสมาชิกอาเซียนน้ี จึงเปนที่มาของการกําหนด กฎบัตร

อาเซียน (ASEAN Charter) ขึ้น ซ่ึงกฎบัตรอาเซียนน้ัน เปรียบเสมือน "ธรรมนูญของอาเซียน" ซ่ึงเปนรางสนธิสัญญาที่ประเทศ

สมาชิกอาเซียนไดทํารวมกันขึ้น เพื่อเปนการวางกรอบกฎหมาย แนวปฏิบัติ ขอบเขต ความรับผิดชอบตาง ๆ รวมทั้งโครงสราง

ขององคกรใหกับอาเซียน โดยมีวัตถุประสงคใหกลุมสมาชิกปฏิบัติตามภายใตกฎหมายเดียวกัน ซ่ึงสามารถปรับปรุง แกไข และ

สรางกลไกใหมขึ้นมาไดอยูตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของในโลกในยุคปจจุบัน  

 อาเซียน (ASEAN) มีชื่อยอมาจาก Association of South East Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต โดยมีประเทศที่ไดรวมกันกอตั้งขึ้น 5 ประเทศ ดวยกัน คือ ไทย ฟลิปปนส มาเลเซียอินโดนีเซีย และสิงคโปร 

โดยไดรวมกันจัดทําปฏิญญาอาเซียน ชื่อวา “ปฏิญญากรุงเทพฯ” และไดลงนามเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ที่ประเทศไทย 

ในปจจุบันสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ อันประกอบไปดวย ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน 

เวียดนาม ลาว เมียนมา (พมา) และกัมพูชา (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2551, หนา 1)   

 ถึงแมวา “อาเซียน” จะถูกกอตั้งขึ้นมานานมากถึง 50 ป แลว ซ่ึงถือวาใกลเคียงกันกับ “สหภาพยุโรป” ที่มีระยะเวลา

ของการรวมกลุมกันมามากวา 60 ป และถึงแมวาจะไดมีการจัดทําเอกสารขอตกลงกันไปหลายฉบับ แตที่ผานมาความรวมมือ

สวนใหญของอาเซียนจะอยูในรูปแบบของขอตกลงกันอยางไมเปนทางการ โดยมักใชความสัมพันธดานบุคคลในการขับเคล่ือน

ความรวมมือในดานการเมืองเศรษฐกิจ และความรวมมือดานตาง ๆ โดยปราศจากกฎเกณฑหรือกฎขอบังคับสําหรับการอยู

รวมกัน เพื่อขับเคล่ือนองคกรอยางแทจริง จึงทําใหผูนําอาเซียนไดมีความเห็นชอบรวมกันวา ถึงเวลาแลวที่ “อาเซียน”ควรที่จะ

มีกฎบัตร อันเปนหลักการพื้นฐานของอาเซียน โดยมีเปาหมาย วัตถุประสงคและโครงสรางของความรวมมือ เพื่อตอบสนอง

ความตองการของประชาคมอาเซียนไดอยางครบถวนสมบูรณ บรรดาผูนําอาเซียนจึงแตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิ โดยมาจากกลุม

ประเทศสมาชิกประเทศละ 1 คน เพื่อใหจัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับเน้ือหาที่ควรปรากฏอยูในกฎบัตรอาเซียน จนกระทั่งตอมา

เม่ือไดมีการหาแนวทางในการบัญญัตกฎบัตรอาเซียนขึ้นจนสมบูรณแลว จึงไดมีการประกาศใชกฎบัตรอาเซียน และบังคับใช

เม่ือ วันที่ 15 ธันวาคม 2551 เปนตนมา ซ่ึงกฎบัตรอาเซียนจะสงผลใหอาเซียนเปนองคกรที่ดําเนินการดวยกฎกติกาที่วางเอาไว 

และยึดม่ันในหลักการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Human Rights) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักธรรมาภิบาล (Good 
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Governance) และสันติภาพ ความม่ันคงและเสถียรภาพ (Peace, Security and Stability) (สํานักงานศูนยประชาคม

อาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2559 หนา 4-6) 

 อยางไรก็ตาม บทบัญญัติที่มีความเก่ียวของกับกระบวนการระงับขอพิพาทตามกฎบัตรอาเซียนน้ัน ไดมีการระบุเอาไว

ในหมวดที่ 8 วาดวยเรื่องการระงับขอพิพาท เพียงหมวดเดียวเทาน้ัน ซ่ึงมีเน้ือหาสาระ ดังน้ี (ธีรยุทธ ปกษา, 2559 หนา 156-

157)  

 หมวด 8 วาดวยการระงับขอพพิาท 

 ขอ 24 กลไกการระงับขอพิพาทตามตราสารเฉพาะ 

 ขอ 24.1 ใหระงับขอพิพาทที่เก่ียวของกับตราสารเฉพาะของอาเซียนโดยกลไกและขั้นตอนการดําเนินการที่กําหนดไว

ในตราสารน้ัน ๆ  

 ขอ 24.2 ใหระงับขอพิพาทที่ไมเก่ียวของกับการตีความหรือการใชตราสารอาเซียนใด ๆ โดยสันติตามสนธิสัญญาทาง

ไมตรีและความรวมมือแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและตามกฎวาดวยขั้นตอนการดําเนินงานของสนธิสัญญาดังกลาว 

 ขอ 24.3 ในกรณีที่มิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนเปนการเฉพาะ ใหระงับขอพิพาทที่เก่ียวของกับการตีความหรือการใช

ความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามพิธีสารวาดวยกลไกการระงับขอพิพาทของอาเซียน 

 ขอ 25 ในกรณีที่มิไดกําหนดเอาไวอยางอ่ืนเปนการเฉพาะ ใหมีการจัดตั้งกลไกการระงับขอพิพาทที่เหมาะสมรวมถึง

การอนุญาโตตุลาการสําหรับขอพิพาทที่เก่ียวของกับการตีความหรือการใชกฎบัตรและตราสารอาเซียนอ่ืน ๆ  

 ขอ 28 หากมิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ประเทศสมาชิกยังคงมีสิทธิที่จะใชวิธีการระงับขอพิพาทอยางสันติที่ระบุไวในขอ 

33 (1) ของกฎบัตรสหประชาชาติหรือตราสารกฎหมายระหวางประเทศอ่ืน ๆ ที่ประเทศสมาชิกคูพิพาทเปนภาคี  

 ถึงแมวาอาเซียนจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับกระบวนการระงับขอพิพาทตาง ๆ เอาไวมากมายตามแตละประชาคม 

อาทิเชน สนธิสัญญาทางไมตรีและความรวมมือแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (TAC) พิธีสารฯ วาดวยกลไกการระงับขอพิพาท

ทางเศรษฐกิจอาเซียน (EDSM2004) พิธีสารฯ ของกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกการระงับขอพิพาท (DSMP) ซ่ึงโดยสวนมากพิธี

สารฯ ตาง ๆ น้ัน จะเปนการระงับขอพิพาทในดานเศรษฐกิจและการลงทุน ซ่ึงกระบวนการระงับขอพิพาทในดานอ่ืน ๆ ไมคอย

มีความกาวหนามากเทาที่ควร จึงทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในดานอ่ืน ๆ ขึ้นไดโดยงาย และเม่ือเกิดขอพิพาท หรือปญหา

ความขัดแยงขึ้น โดยสวนมากอาเซียนก็จะใชแนวทางและวิถีอาเซียนโดยทั่วไป เพื่อยุติปญหาขอพิพาท ดวยการเจรจา เพิ่มเติม

ขอตกลงขึ้นมาใหมเพื่อยุติปญหาเพียงชั่วคราว แตมิไดทําใหปญหาที่เกิดขึ้นน้ัน เสร็จส้ินไปอยางสมบรูณ 

 ดวยเหตุดังกลาว จึงทําใหการบังคับใชกฎบัตรอาเซียน เพื่อใชในการระงับขอพิพาทจึงไมมีประสิทธิภาพ เพราะแตละ

กลุมประเทศในอาเซียนไมนิยมเลือกใชการยุติปญหาขอพิพาทโดยกฎบัตรอาเซียน แตจะใชการเจรจาตกลงกันเองแทน จึงสงผล

ใหยังคงปรากฏปญหาใหเห็นอยูอยางไมขาดสาย เก่ียวกับความขัดแยงของกลุมสมาชิกสมาคมอาเซียน ไมวาจะเปน ปญหา

ความขัดแยงเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิในทะเลจีนใต ซ่ึงเปนขอพิพาทเรื่องอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใตของหลายชาติ

ดวยกัน (ผูจัดการ Online, 2560) ปญหาความขัดแยงในหมูเกาะสแปรตลีย ปญหาเขตแดนไทย-พมา ทางดานจังหวัดระนอง-

เกาะสอง หรือแมกระทั่งปญหาระหวางไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะประเด็นเรื่องปราสาทพระวิหาร ซ่ึงเปนปญหาที่ยืดเยื้อมานาน 

และทั้งสองประเทศก็ยังไมสามารถหาทางออกได (สุวัฒน อํานวย, 2555) ซ่ึงแตละปญหาที่เกิดขึ้นน้ัน แมในขณะน้ีจะดูเหมือน

สงบไป แตความจริงแลวปญหาดังกลาวยังไมไดรับการแกไขอยางชัดเจน เพียงแตรอการประทุของปญหาขึ้นมาเทาน้ันเอง  

 จากประเด็นปญหาความขัดแยงดังกลาวขางตนน้ี เปนเพียงความขัดแยงบางประการที่ยกขึ้นมา ยังคงมีอีกหลายความ

ขัดแยงที่เปนปญหาอยูในปจจุบันและยังไมไดรับการแกไข จึงแสดงใหเห็นวา ปจจุบันการบังคับใชกฎบัตรอาเซียนจึงยังมีปญหา

อยู เพราะกฎบัตรอาเซียนน้ียังไมอาจบังคับใชกับประเทศในกลุมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เพราะแตละประเทศ

สมาชิกตางก็ยึดม่ันถือม่ันตามลักษณะของประเทศตนเอง โดยไมยอมสูญเสียอํานาจบางประการเหมือนอยางเชนการรวมตัวของ

สหภาพยุโรป จึงทําใหการอยูรวมกันของอาเซียนจึงแตกตางกับการอยูรวมกันของสหภาพยุโรป   
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 เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับการรวมตัวของสหภาพยุโรปน้ัน ซ่ึงมีจุดเริ่มตนคือ กลุมประเทศประชาธิปไตยในยุโรป

ตองการรวมตัวเพื่อใหเกิดสันติภาพ และความเจริญรุงเรือง โดยมีจุดเริ่มตนมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ คือ การตั้ง

ประชาคมถานหินและเหล็กกลาแหงยุโรป (European Coal and Steel Community) ค.ศ. 1951 และการตั้งประชาคมดาน

ปรมาณู (EURATOM) และเศรษฐกิจ (European Economic Community) ค.ศ. 1957  

 สหภาพยุโรปมีเปาหมายสําคัญคือ การจัดตั้ง “ตลาดรวม” (Common market) ซ่ึงหมายถึงการเปดเสรีทางสินคา 

เงินทุน แรงงาน และการบริการ โดยเริ่มจากตลาดรวมถานหินและเหล็กจนพัฒนาสูตลาดรวมทางเศรษฐกิจซ่ึงประสบ

ความสําเร็จอยางมากในป ค.ศ. 1992 ซ่ึงเปนที่รูจักกันในนาม “ยุโรปตลาดเดียว” (Single market) (สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, 

2560) 

 ปจจุบันสหภาพยุโรปมีรัฐสมาชิกทั้งส้ิน 28 ประเทศ อันประกอบไปดวย กรีซ โครเอเชีย เช็กเกีย  ไซปรัส เดนมารก 

เนเธอรแลนด บัลแกเรีย เบลเยียม โปรตุเกส โปแลนด ฝรั่งเศส ฟนแลนด มอลตา เยอรมนี โรมาเนีย ลักเซมเบิร ก ลัตเวีย 

ลิทัวเนีย สเปน สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวีเดน สหราชอาณาจักร ออสเตรีย อิตาลี เอสโตเนีย ไอรแลนด และฮังการี (สตาวรอส 

แลมบรินิดิส, 2550 หนา 4) ซ่ึงการบริหารและปกครองสหภาพยุโรปจะมีการแบงแยกอํานาจออกเปน 3 สวนดวยกัน คือ 

อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ โดยที่แตละสวนจะมีองคกรและหนวยงานผูมีหนาที่รับผิดชอบในการใช

อํานาจในแตละสวนเพื่อบริหารจัดการอยางเต็มที่ (จรัญ รัตตมณี, นายมานิตย สุขอนันต, ชัยภวัฒน ชยาอนันตพัฒน, สุด

ปรารถนา นีละไพจิตร, นิออน ลี, 2557 หนา 5)  

 นอกจากน้ีหลักกฎหมายสหภาพยุโรปก็มีลักษณะพิเศษซ่ีงมีความแตกตางจาก กฎบัตรของประชาคมอาเซียนและ

หลักกฎหมายระหวางประเทศทั่วไปโดยเฉพาะความสัมพันธระหวางกฎหมายของสหภาพยุโรป ซ่ึงบอเกิดของกฎหมายสหภาพ

ยุโรปที่สําคัญที่สุด คือเรื่อง สนธิสัญญา (Treaty) นอกจากจะมีสนธิสัญญาระหวางรัฐสมาชิกที่เก่ียวกับสหภาพยุโรปแลว ระบบ

กฎหมายสหภาพยุโรปยังมีการกําหนดใหมีกฎหมายลําดับรองที่มีผลบังคับใชกับรัฐสมาชิกไดโดยไมจําเปนตองทําเปนขอตกลง

ระหวางประเทศอีกครั้ง ดวยการใหสถาบันของสหภาพยุโรปมีอํานาจออกกฎหมายลําดับรอง โดยใหมีผลบังคับใชกับรัฐสมาชิก

ไดทันที  

 กฎหมายลําดับรองของสหภาพยุโรปแบงออกเปน 3 ประเภทดวยกัน (สิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล, อนุสรณ ศรีเมนต, วิ

รัตน เกษมทรัพย, เอกสิทธ์ิ จารุวัฒนจีรังกร, อรพรรณ ลีนะเปสนันท, 2557 หนา 12-15)คือ 

 1. กฎระเบียบ (regulation) ถือเปนกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ประเทศสมาชิกสหภาพตองบังคับใชทั้งหมด ไม

สามารถปรับเปล่ียนได เน่ืองจากมีสถานะทางกฎหมายสูงกวากฎหมายของรัฐสมาชิก และมีผลผูกพันตอรัฐสมาชิก และระบบ

กฎหมายภายในของรัฐสมาชิกทันทีเม่ือมีการประกาศใช โดยไมตองมีการออกกฎหมายหรือกฎเกณฑใด ๆ เพื่อรองรับการบังคับ

ใชขอกําหนดอีก ปจจุบันกฎระเบียบตาง ๆ ที่ออกโดยสถาบันของสหภาพยุโรปไดกลายเปนสวนหน่ึงของระบบกฎหมายภายใน

ของรัฐสมาชิก ซ่ึงรัฐสมาชิกจะตองนํากฎเกณฑดังกลาวไปปฏิบัติโดยตรงอยางเครงครัด 

 2. ขอบังคับ (directive) เปนบอเกิดของกฎหมายสหภาพยุโรปที่สําคัญไมนอยไปกวากฎระเบียบ สถานะทาง

กฎหมายของขอบังคับจะไมมีผลผูกพันรัฐสมาชิกทันทีเม่ือมีการประกาศใช แตรัฐสมาชิกจะตองเลือกวิธีในการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดน้ันภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยปรับปรุงกฎหมายและนโยบายของรัฐใหมีความสอดคลองกับขอกําหนดดังกลาว 

แตทั้งน้ีการนําไปปรับใชเปนกฎหมายภายในของตนเองจะตองคํานึงถึงขอจํากัดและความเปนไปไดภายในรัฐสมาชิกซ่ึงแตละรัฐ

สมาชิกสามารถมีแนวทางการปฎิบัติที่แตกตางกันได ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามรัฐสมาชิกผูที่ถูกกระทบสิทธิหรือเอกชนที่

ไดรับผลกระทบโดยตรง (Direct Effect) สามารถนําเรื่องดังกลาวขึ้นสูศาลยุติธรรมแหงยุโรปได 

 3. คําตัดสิน (decision) เปนมาตรการเก่ียวพันกับองคกร สถาบัน หรือรัฐสมาชิกโดยตรงในเรื่องใดเรื่องหน่ึง

โดยเฉพาะ ถือเปนเครื่องมือดานการบริหารบังคับแกรัฐสมาชิกเพื่อดําเนินการตามกฎหมายของสหภาพยุโรป 

 หลักการสําคัญที่ทําใหกฎหมายสหภาพยุโรปมีลักษณะพิเศษแตกตางจากหลักกฎหมายระหวางประเทศอ่ืน ๆ คือ 

หลักการมีผลบังคับโดยตรง (Direct effect) และหลักความเปนกฎมายสูงสุดของกฎหมายสหภาพยุโรป (Supremacy of EU 
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law) หลักการดังกลาวเปนหลักการพื้นฐานของการบูรณาการทางกฎหมายของสหภาพยุโรป ซ่ึงศาลยุติธรรมแหงยุโรปได

วินิจฉัยเรื่องดังกลาวไวในคดี Case ๒๖/๖๒, Van Gend En Loos โดยสรุปสาระสําคัญไดวา สภาพบังคับของกฎหมายสหภาพ

ยุโรปทําใหรัฐตองถูกจํากัดอํานาจอธิปไตยไดภายในขอบเขตอันจํากัด ทั้งน้ีไมใชเรื่องการบังคับใชกฎหมายเทาน้ัน แตรวมไปถึง

การตรากฎหมายภายในรัฐสมาชิก นอกจากน้ีกฎหมายสหภาพยุโรปไมไดมีผลเฉพาะปจเจกชน แตยังรวมไปถึงกฎหมาย

ประชาคมซ่ึงจะกลายเปนสวนหน่ึงของระบบกฎหมายภายในอีกดวย  

 นอกจากน้ี หลักความเปนสูงสุดของกฎหมายสหภาพยุโรปไดถูกบัญญัติไวในสนธิสัญญาของประชาคมยุโรปและ

สหภาพยุโรปฉบับตาง ๆ ดวย ซ่ึงกําหนดใหกฎหมายลําดับรอง ประเภทขอบังคับและขอกําหนดที่เกิดจากสถาบันของรัฐสมาชิก

มีผลบังคับผูกพันโดยตรงตอรัฐสมาชิกทันที กฎหมายของสหภาพยุโรปจึงมีความเปนเอกภาพ ไมถูกครอบงําโดยระบบกฎหมาย

ภายในของรัฐสมาชิก เพราะกฎหมายสหภาพยุโรปมีสภาพบังคับและมีลักษณะเฉพาะ และรัฐสมาชิกจะตองไมบัญญัติกฎหมาย 

และขอกําหนดใด ๆ ที่ขัดกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายสหภาพยุโรป  

 อยางไรก็ตาม ยิ่งไปกวาน้ันหลักความเปนสูงสุดของกฎหมายสหภาพยุโรปน้ี เปนหลักการที่แสดงใหเห็นถึง

ลักษณะเฉพาะของกฎหมายสหภาพยุโรปที่มีสถานะสูงกวากฎหมายภายในของรัฐสมาชิกหากเกิดการขัดกันระหวางกฎหมาย

สหภาพยุโรปกับกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกในเรื่องที่มีกฎหมายสหภาพยุโรปบัญญัติไวแลวจะตองคํานึงถึงกฎหมายสหภาพ

ยุโรปกอน หากบทบัญญัติแหงกฎหมายของรัฐสมาชิกใดขัดหรือแยงกับกฎหมายสหภาพยุโรปก็ไมสามารถที่จะมีผลในการบังคับ

ใชได  

 ดังน้ัน กฎบัตรอาเซียน ที่เปรียบเสมือน ธรรมนูญของอาเซียน จึงถือมิไดวาเปนกฎหมายกลาง ที่สามารถบังคับใชกับ

กลุมประเทศในอาเซียนได ซ่ึงแตกตางจากสหภายุโรป ที่มีการกําหนดกฎหมายกลางขึ้นมาบังคับใชกันอยางเปนกิจจะลักษณะ 

จนสามารถบังคับใชกันไดอยางมีประสิทธิภาพน่ันเอง 

 

4. สรุป 
 

 จากการเปรียบเทียบระหวางการบังคับใชกฎบัตรอาเซียน และหลักการของกฎหมายสหภาพยุโรป จะเห็นไดวา 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN) น้ัน จะใชกฎบัตรอาเซียน ที่เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญ เพื่อวางกรอบของกฎหมาย แตกฎหมาย

ดังกลาวก็ถือเปนเพียงการทําขอตกลงรวมกันระหวางประเทศสมาชิกกันเทาน้ัน จึงทําใหขอตกลงที่เกิดขึ้นของอาเซียนจึงขึ้นอยู

กับวาประเทศใดจะมีความสมัครใจวาจะปฏิบัติตามมากนอยหรือไมเพียงใด เพราะมิไดมีการบังคับกันระหวางประเทศสมาชิก 

เพราะทุกสมาชิกมีความเทาเทียมกัน มีอํานาจในการตัดสินใจเทาเทียมกันหมด แตสหภาพยุโรป (EU) ใชการทําสนธิสัญญา

รวมกันของกลุมประเทศสมาชิก โดยมีการจัดตั้งองคกรกลางที่มีอํานาจเหนือสมาชิกขึ้น เชน สภายุโรป คณะกรรมาธิการยุโรป 

ฯลฯ ดังน้ัน จึงทําใหกลุมประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป มีความจําเปนที่จะตองยอมสละอํานาจบางประการเพื่อใหองคกร

กลางมีอํานาจในการตัดสินใจ และรวมกันตัดสินใจวาจะใชนโยบายใดรวมกัน อาทิ การใชสกุลเงินยูโรรวมกัน (สกุลยูโร) กลาว

โดยสรุปคือ สหภาพยุโรปมีการใชระบบกฎหมายเฉพาะ คือ ระบบกฎหมายยุโรป (European Legal System) จึงทําใหมีผล

ผูกพันกับรัฐสมาชิกที่จะตองใหความเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑหรือกฎหมายอยางเครงครัด 

 จากการศกึษาดังกลาว จึงแสดงใหเห็นวา กฎบัตรอาเซียน ที่บังคับใชอยูในปจจุบันน้ัน ไมมีสภาพบังคับที่ชัดเจน ซ่ึง

หากเกิดขอพิพาทอาจระหวางอาเซียนดวยกัน โดยสวนมากอาเซียนก็จะทําการแกไขปญหาตามวิธีของอาเซียนเอง เชน การ

เจรจา การแกไขเพิ่มเติมขอตกลง หรือหากเปนปญหาใหญก็จะตองไปดําเนินคดีกันที่ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ หรือที่เรียก

กันวาศาลโลก หรืออาจตองใชวิธีการเจรจาทางการทูต หรือเวทีโลกอ่ืน ๆ เปนเครื่องมือในการเจรจา เพื่อที่จะไดสามารถระงับ

ขอพิพาท โดยชั่วคราวได แตทั้งน้ีการระงับขอพิพาทเพียงชั่วคราวน้ี มิไดเปนการรับประกันวา ปญหาดังกลาวน้ันจะไมกลับมา

กอใหเกิดความเสียหายตอใคร หรือประเทศใด อีก  
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 ดังน้ัน อาเซียนจึงควรที่จะวางกรอบอํานาจหนาที่ และแนวทางในการจัดการปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหชัดเจน 

เพื่อทําใหองคกรระงับขอพิพาทในกรอบของอาเซียนมีความชัดเจน และวางระบบกฎหมายของอาเซียน รวมถึงการบริหาร

จัดการใหมีประสิทธิภาพเหมือนอยางเชนสหภาพยุโรป เพราะหากไมมีการวางระบบกฎหมายมาตั้งแตตนอาจจะทําใหการ

ดําเนินงานขององคกรมีปญหาไดโดยงาย เพราะกฎหมายถือเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดทําใหวัตถุประสงคขององคกรลุลวง

ไปไดโดยงาย เพราะหากยังไมมีการแกไขหรือกําหนดขอกฎหมายอยางชัดเจน หรือหากไมทําใหระบบกฎหมายในอาเซียนเปน

นํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ก็อาจจะทําใหรัฐสมาชิกแตละรัฐอาจจะเดินกันคนละทาง จนสงผลใหเกิดความไมลงรอยกันในหลาย ๆ 

เรื่อง และหาขอสรุป หรือขอตกลงเพื่อที่จะไดยุติปญหาตาง ๆ ไดอยางยากลําบาก 
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บทคัดยอ  

 

บทความวิชาการน้ีตองการนําเสนอใหเห็นถึงการขยายอาณาบริเวณของความรวมมือระหวางประเทศของกระบวนการ

ลูกเสือที่กวางขวางออกไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงถือเปนกลไกความรวมมือหน่ึงที่ถูก ควบรวมอยูในสมาชิกลูกเสือ

ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟค ที่มุงเนนในการใหการศึกษาแกเยาวชนผานกระบวนการ หลักการและวิธีการของลูกเสือ อีกทั้งยัง

เปนไปตามกฎของลูกเสือขอที่ส่ีในสิบขอ เปรียบเสมือนเข็มทิศนําทางที่วา “ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพี่นองกับลูกเสืออ่ืน

ทั่วโลก” (Scout is a friend to all and a brother to every other Scout) ดวย บทความวิชาการน้ีจึงพยายามสะทอน

ใหเห็นเปนที่ประจักษถึงการสรางความสัมพันธความเอ้ือเฟอเผ่ือแผแกคนทุกคนซ่ึงเปนส่ิงที่ลูกเสือพึงตระหนักในหลักภารดร

ภาพ โดยเฉพาะในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนก็ไดอาศัยกระบวนการลูกเสือน้ี ในการกระชับความสัมพันธระหวางกันผานงาน

ชุมนุมลูกเสืออาเซียน (ASEAN Scout Jamboree) มาอยางยาวนานและตอเน่ือง 

 

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  

 

ขบวนการลูกเสือน้ันมีจุดเริ่มตน  ณ เกาะบราวซี  (Brown Sea Island) ซ่ึงเปนเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยูที่ปากอาวเมืองพูล 

(Poole Harbour) แหงสหราชอาณาจักร  ไดมีการเขาคายพักแรมของเด็กแหงหน่ึงซ่ึง ไดเชิญชวนเด็กใหเขารวมอบรม โดย

ทานไดคอยคุมการฝกดวยตนเอง  (Experimental Camp)  เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1907  (พ.ศ. 2450) คายอบรมน้ันจึง

ถือวาเปนการกอกําเนิดลูกเสือ (Boy Scout) แหงแรกในโลก (The World’s first Scout camp)  ในการอบรมครั้งน้ัน

กอใหเกิดผลด ี สมดังความมุงหมายของผูสถาปนาและเปรียบเสมือนบิดาแหงการลูกเสือโลก  อีกทั้งยังทําใหเกิดความบันดาล

ใจให โรเบิรต สตีเฟนสัน สไมธ เบเดน โพเอลล หรือในแวดวงลูกเสือเรียกทานวา  บี-พี ในอันที่จะขยายกิจการใหกวางขวาง

ออกไปในวันขางหนาซ่ึงนาสนใจเพราะตอมาในป ค.ศ. 1912  (พ.ศ. 2455) รัฐบาลอังกฤษไดประกาศรับรองฐานะของลูกเสือ

อังกฤษเปนทางการ จากน้ันกิจการลูกเสือจึงเผยแพรออกไปเปนวงกวาง20 และตอมาไดมีการจัดทําหนังสือ Scouting for 

boys พิมพออกจําหนายทั้งหมด 6 เลมซ่ึงประเทศตาง ๆ ที่มีกิจการลูกเสือก็ไดทําการตีพิมพหนังสือดังกลาวออกเผยแพร

สําหรับผูที่สนใจรวมทั้งประเทศไทยดวยเชนกัน  กิจการลูกเสือจึงไมไดกระจุกตัวเพียงชนกลุมใดกลุมหน่ึงอีกตอไป  กลาวคือได

ขยายอาณาบริเวณออกไปอยางกวางขวาง  กอปรกับนัยสําคัญอยางหน่ึงคือการสรางความสัมพันธอันดีกับทุกกลุมชนชั้นของ

สังคม  โดยไมเลือกปฏิบัติ  ไมเลือกเพศ  วัย  ไมเลือกผิวสี  ชนชาติ  แมกระทั่งศาสนา  ซ่ึงสะทอนออกมาในกฎของลูกเสือขอ

ที่ส่ีในสิบขอซ่ึงเปรียบเสมือนเข็มทิศนําทางที่วา “ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพี่นองกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก”  (Scout is 

a friend to all and a brother to every other Scout)  มิติในการสรางความสัมพันธความเอ้ือเฟอเผ่ือแผแกคนทุกคนจึง

เปนส่ิงที่ลูกเสือพงึตระหนักในหลักภารดรภาพไวอยูเปนนิจ 

 

2.  ลูกเสืออาเซียน : กลไกหนึ่งในการสรางความสัมพันธอันดีภายในภูมิภาค 

 

เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013  (พ.ศ.2556) ถึง วันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ที่ผานมา ณ คาย

ลูกเสือวชิราวุธ  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ถือเปนครั้งแรกของประเทศไทยกับการเปนเจาภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือ

อาเซียนและประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ใกลเคียงกับภูมิภาคอาเซียน โดยมีเหลาลูกเสือจากประเทศตาง ๆ กวา 17 ชาติ อาทิ  

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ศรีลังกา อินเดีย มัลดีฟ เปนตน และผูเก่ียวของกวา 7,000 คน รวมชุมนุมและรวม

กิจกรรมเรียนรู แลกเปล่ียนวัฒนธรรม และเขาใจความแตกตาง โดยในครั้งน้ันการจัดงานภายใตแนวคิด “รวมกันสานฝนสู

สันติภาพ” หรือ “Gathering  for Peace” ถือเปนเจตจํานงรวมกันในการชุมนุมลูกเสืออาเซียน  ซ่ึงงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน 

ครั้งที่ 4 (4th ASEAN Scout Jamboree) จัดโดย สํานักงานลูกเสือแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับสมาคมลูกเสือ

อาเซียนเพื่อความรวมมือในภาคพื้น (ASARC: ASEAN Scout Association for Regional Cooperation) โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติในขณะน้ัน ทรงเจริญ

พระชนมายุ 86 พรรษา  ทั้งเปนโอกาสสําคัญของลูกเสือไทย ในการเสริมสรางประสบการณ 

   

 

 

                                                        
 20 ฉัตรชัย ประภัศร, ผูกํากับลูกเสือ-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/ 

การเรียนรูแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับลูกเสือนานาชาติ  เปนการกระชับความสัมพันธอันดีระหวางลูกเสือและ

พลเมืองมิตรประเทศภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟก และภูมิภาคอาเซียนและเปนการเตรียมความพรอมเยาวชนลูกเสือเขาสู

ประชาคมอาเซียน ดวยการจัดกิจกรรมในงานชุมนุมลูกเสือดังกลาวมีหลากหลายทั้งกิจกรรมหลัก ไดแก ทูตแหงสันติภาพ  

พัฒนาชุมชน  หมูบานอาเซียนอภิวัฒน  วงเวียนแหงสันติภาพอาเซียน  ผจญภัยและบุกเบิก  เดินทางไกล  กิจกรรมพิเศษ  

ไดแก  เทศกาลอาเซียน  กิลเวลลรียูเน่ียน  ชุมนุมรอบกองไฟ  กิจกรรมยามวาง  ไดแก  นิทรรศการ  ศิลปวัฒนธรรม  

ประเพณียอนยุค  การแสดงพิเศษ  เพื่อหลอหลอมใหลูกเสือมีทักษะชีวิต  สามารถนําไปพัฒนาตนและกิจการลูกเสือในอนาคต 

กับทั้งใหลูกเสือนานาประเทศไดเรียนรูสังคมวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเอกลักษณ  มีเสนห ยังใหเกิดความเขาใจ

และประทับใจในการเขารวมกิจกรรม ซ่ึงมีความหลายหลายของมิตรประเทศ  สอดคลองกับวิธีการจัดกิจกรรมโดยแบงคาย

ชุมนุม ออกเปน 5 คายยอย  แตละคายยอยจะประกอบไปดวยลูกเสือไทย และลูกเสือตางประเทศ ตั้งชื่อคายยอยตามคาย

ลูกเสือแหงชาติของประเทศสมาชิก ไดแก คายยอยที่ 1: Bolkiah (โบลเกีย) คายยอยที่ 2: Cibubur (ชิบูบู) คายยอยที่ 3: 

Bagan Lalang (บากัน ลาลัง) คายยอยที่ 4: Makiling (มาคีล่ิง) และคายยอยที่ 5: Salimbun (ซาลิมบุน)  นอกจากน้ี ยังมี

กิจกรรมทีน่าสนใจตาง ๆ ไดแก การแสดงทางวัฒนธรรม และการแสดงแคมปไฟ จาก 10 ประเทศในกลุมอาเซียน พิธีสวน

สนาม การจัดซุมกิจกรรมในลักษณะงานวัด ซ่ึงจะมีการแสดงการละเลนไทย อาหารไทยอันสะทอนถึงวิถีชีวิตและประเพณีไทย  

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนไทย และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  พรอมกันน้ัน  ยังมีการแตงเพลงขึ้นมาใหม  เพื่อใชสําหรับ

การจัดงานในครั้งน้ันโดยเฉพาะ  ไดแก  เพลง “Gathering for Peace” ซ่ึงมีเน้ือหามาจากแนวคิดการรวมตัวกันของลูกเสือ

อาเซียน ในการสรางความสุขสงบและสันติภาพใหกับสังคมโลกนับวากิจกรรมการชุมนุมลูกเสืออาเซียนดังกลาวมีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงคของขบวนการลูกเสือ  ซ่ึงไดบัญญัติไวในธรรมนูญลูกเสือ21 กลาวคือ 

คําจํากัดความที่สรุปมาจากแนวความคิดเก่ียวกับ วัตถุประสงค  หลักการ  และวิธีการ ซ่ึง  ลอรด โรเบิรต สตีเฟนสัน 

สมิธ เบเดน โพเอลล หรือชื่อที่บรรดาเหลาลูกเสือเรียกขานทานวา บี-พี  ผูใหกําเนิดลูกเสือโลก ไดกลาววา22 

“...ในความรูสึกของฉัน ความมีชาตินิยม หมายถึง การสรางความม่ันคงและพลังที่เขมแข็งใหแกชาติแตไมใชการ

สรางความเปนศัตรูตอชาติอ่ืน ๆ และน่ีคือ 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 บ-ีพี ยังยืนยันอยางหนักแนนถึงแนวคิดความเปนพี่เปนนองกัน วามนุษยทุกคนจะตองมี    ความเทาเทียมกัน

และปฏิบัติตอกันดุจพี่นอง ความเปนพี่เปนนอง เปนส่ิงที่ธรรมชาติมอบใหมนุษย คือ การไมเนนผิวพรรณ หรือ เผาพันธุ ลูกเสือ

จึงเปนพี่นองกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลกแลเปนมิตรกับทุกคนในโลก และภายหลังหลักคิดดังกลาวของ บี-พี ไดพัฒนาเปนกฎขอหน่ึง

ของลูกเสือซ่ึงจะไดกลาวตอไป ตรงกับที่ บ-ีพี ยังกลาววา23  

“...แนวความคิดที่ยอมรับกันระหวางประเทศ คือ หลักการแหงภารดรภาพ (brotherhood) เทาน้ันที่สามารถ

จรรโลงใหโลกของเราหลุดพนจากความวุนวายโกลาหลอยางแนนอน...” 

 
ภาพที่ 2 ตราสัญลักษณการจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4  

ในคําขวัญ “รวมกันสานฝนสูสันติภาพ : Gathering for Peace” ซ่ึงประเทศไทยเปนเจาภาพ 

แหลงที่มาของภาพ : http://ppmbalikpulau.blogspot.com 

 

จากอิทธิพลการไดรับความนิยมในรูปแบบกิจกรรมและกระบวนการของลูกเสือทําใหทั่วโลกหันมาสนใจรับแนวทาง

ของขบวนการลูกเสือมาประยุกตใชในหลาย ๆ ประเทศ ตามขอมูลของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ24 ระบุไวสอดคลองกับ ฉัตร

ชัย ประภัศร เรื่องการประชุมสมัชชาลูกเสือเอเชีย-แปซิฟก25 วาปจจุบันการลูกเสือไดเจริญเติบโตและแพรขยายไปทั่วโลก ซ่ึงมี

สมาชิกกวา 30 ลานคน ใน 161 ประเทศทั่วโลก มีองคการลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement) 

โดยสํานักงานลูกเสือโลก (World Scout Bureau) ซ่ึงตั้งอยูที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด ทําหนาที่เปนสํานักงาน

เลขาธิการ  ผูดูแลการดําเนินงานของประเทศสมาชิกใหพัฒนาไปตามกรอบนโยบายและแนวทางขององคการลูกเสือโลก  และ

ตามมติของที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก (World Scout Conference) ซ่ึงจัดใหมีขึ้นในทุก 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  

สํานักงานใหญตั้งอยูที่สาธารณรฐัยูเครน  และสํานักงานสาขา ที่กรุงมอสโคว  ประเทศรัสเซีย  

   3. ภาคพื้นอินเตอรอเมริกา (Interamerica)  มีประเทศสมาชิก  32    ประเทศ  

สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงซานติเอโก ประเทศชิลี 

                                                        
 23

 เร่ืองเดิม หนา 23 

 24 สํานักงานลูกเสือแหงชาติ การลูกเสือโลก [ออนไลน] 3 มกราคม 2561 แหลงที่มา : http://www.scoutthailand.org 

 25 เร่ืองเดิม หนา 16-17 
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   4.  ภาคพื้นอาหรับ (Arab)  มีประเทศสมาชิก  18  ประเทศ  

สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงไคโร 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 อ ในก ลุ มป ร ะ เ ทศ อา เ ซี ยน จัด อยู ใ น สมาชิ ก ลู ก เ สื อ ภ าค พื้ น  เ อ เ ชี ย -แป ซิฟ ก  

(Asia-Pacific)  ซ่ึงสวนใหญไดแกประเทศในแถบเอเชีย เชน บังกลาเทศ บรูไน ฟจิ ฮองกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุน เกาหลี 

มาเลเซีย มัลดีฟส เนปาล ปากีสถาน ฟลิปปนส สิงคโปร ศรีลังกา ไทย เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 4  ตราสัญลักษณลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟก 

แหลงที่มาของภาพ : https://www.scout.org/asia-pacific 
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โดยวัตถุประสงคและหลักการของลูกเสือภาคพื้น เอเชีย-แปซิฟกน้ันมุงเนนในการใหการศึกษาแกเยาวชนผาน

กระบวนการ ทางหลักศีลธรรมจากกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ เพื่อชวยสรางโลกที่ดี ที่ซ่ึงมีพลเมืองดีรูหนาที่รับผิดชอบ

สังคม โดยการใหเยาวชนไดรับการศึกษา  ใชกระบวนการที่ทําใหเยาวชนเปนคนที่พึ่งตนเองได สนับสนุนสังคม และมีความ

รับผิดชอบ  ใหการชวยเหลือ เสริมสรางหลักศีลธรรม ตามกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ  โดย สํานักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย

แปซิฟกน้ันจะเปนการศึกษาที่มีคุณคา และนาเชื่อถือ ใหการรวมมือทางดานศึกษาโดยใหเยาวชนมีสวนรวมในการตัดสินใจอีก

ทั้งใหมีการจัดตั้งสํานักงานลูกเสือซ่ึงสามารถพึ่งตนเองได อิสระ และมีการจัดการที่ดีมีการเพิ่มจํานวนสมาชิกลูกเสือมากขึ้น  

ขยายไปสูประเทศที่ยังไมเปนสมาชิก มีความเชื่อถือ และมีความโปรงใส  มีการใชขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยีมากขึ้น มีสวน

สนับสนุนสังคมและประเทศชาติกอใหเกิดความแนนแฟนในกิจการลูกเสือ มีความสนใจในการอนุรักษธรรมชาติ สงเสริม

เสรีภาพทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใหความสําคัญตอเยาวชนในการเปล่ียนแปลง 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 

 

ในกลุมประเทศอาเซียนน้ันมีกิจการลูกเสือเหมือน 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 เม่ือป ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560)  มีงานงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต กระชับมิตรอันดีระหวางลูกเสือจาก

จังหวัดชายแดนภาคใต จากภูมิภาคตาง ๆ ของไทย และลูกเสือจากประเทศเพื่อนบานมาเลเซีย และอินโดนีเซียซ่ึงงานชุมนุม

ลูกเสือก็เปนอีกกิจกรรมหน่ึงที่จะชวยใหเยาวชนเขาใจสังคมวัฒนธรรมของแตละชาติในประเทศอาเซียนมากขึ้นเพื่อตอนรับ

ประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณแบบ โดยอาศัยขบวนการลูกเสือเปนเครื่องมือสรางพลเมืองอาเซียน โดยในมิตรประเทศ

อาเซียนน้ันมีกิจการลูกเสือเขมแข็งและมีความเจริญงอกงามในประเทศ ไดแก ประเทศไทยซ่ึง เปนประเทศที่สถาบัน

พระมหากษัตริยหน่ึงในสถาบันหลักของชาติไดใหความสําคัญกับกิจการลูกเสือและมีประวัติศาสตรการลูกเสืออยางยาวนาน  

ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ซ่ึง 3 ประเทศดังกลาวไดมีการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใตเปนประจํา  
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ประเทศกัมพูชาซ่ึงมีประวัติการกอกําเนิดลูกเสือมาอยางยาวนาน  ประเทศฟลิปปนสอันเปนที่ตั้งสํานักงานลูกเสือภาคพื้น

เอเชีย - แปซิฟก ดวย  ประเทศบูรไน ประเทศสิงคโปร  ยังมีขอสังเกตที่นาสนใจวาประเทศเพื่อนบานอาเซียนน้ันมีความสนใจ

ตอการลูกเสืออีก  เชน  ประเทศเมียนมาซ่ึงขอเขารวมเปนสมาชิกลูกเสือโลกเปนประเทศลาสุดในอาเซียน เม่ือไมนานมาน้ี  อีก

ทั้งประเทศเวียดนามซ่ึงมีการพัฒนางานดานการลูกเสืออยางตอเน่ืองแมยังไมไดเขาเปนสมาชิกลูกเสือโลกแตก็ไดเขารวม

กิจกรรมลูกเสือนานาชาติแลวหลายครั้งอยางไมเปนทางการและมีแนวโนมความพยายามที่จะพัฒนากิจการลูกเสือในประเทศ

ประเทศเพื่อนําไปสูการเขารวมเปนสมาชิกลูกเสือโลกตอไป อีกทั้งในกลุมประเทศอาเซียนยังไดมีการจัดงานงานชุมนุมลูกเสือ

อาเซียน เปนประจําทุกป โดนเวียนกันเปนเจาภาพจัดงานดังกลาวอีกดวย สอดคลองกับการพัฒนาประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) ที่มีเปาหมายใหอาเซียนเปนประชาคมที่มีประชาชน

เปนศูนยกลาง สังคมที่เอ้ืออาทรและแบงปน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนาในทุกดานเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน  สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมอัตลักษณของอาเซียน26  และมี

แผนปฏิบัติการดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ระบุอยูในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน ซ่ึงประกอบดวย ความรวมมือในดาน

ตาง ๆ ไดแก การพัฒนามนุษย (Human Development) การคุมครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and 

Protection) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) ความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม (Environmental 

Sustainability) การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building and ASEAN Identity) การลดชองวางทางการพัฒนา (Narrowing 

the Development Gap) ซ่ึงในกระบวนการของลูกเสือน้ันสามารถสรางรากฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดวยเหตุเพราะขบวนการลูกเสือน้ันมีจุดมุงประสงค  ในการสนับสนุนการพัฒนาอยางเต็มที่ซ่ึง

ศักยภาพทางกาย  สติปญญา  สังคม  จิตใจและศีลธรรมใหแกลูกเสือ เพื่อใหเขาเปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ   ในฐานะที่

เปนสมาชิกของชุมชนในทองถิ่นและในชาติอีกทั้งในชุมชนระหวางนานาชาติ27 อน่ึงการลูกเสือน้ัน  เปนขบวนการทาง

การศึกษาบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมเพื่อใหเปนพลเมืองดีของประเทศ โดยใชวิธีการของลูกเสือกลาวคือการยึดม่ันใน

กฎและคําปฏิญาณ (Scout Promise and Laws)  การเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by Doing) เนนการปฏิบัติกิจกรรม

กลางแจง  (Outdoor Activities)  การใชระบบหมู  (Patrol System)  และความกาวหนาของบุคคล โดยใชหลักสูตรและวิชา

พิเศษลูกเสือ (Proficiency Badges)  

 

3.  กระบวนการลูกเสือกับการพัฒนาความเปนพลเมืองภายในประเทศ 

 

กระบวนการลูกเสือ ในการพัฒนาพลเมืองน้ันไมมีเสนแบงเปนกิจกรรมที่มีความเสมอภาคเทาเทียมกันดวยการให

เกียรติซ่ึงกันและกัน  กิจกรรมจึงมีลักษณะเปนการอาสาสมัครทํางานกอใหเกิดการศึกษาพัฒนาบุคคลที่เนนเด็กและเยาวชน

โดยทั่วไป  ไมมีการแบงแยกกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนาใด ๆ และไมอยูภายใตอิทธิพล หรือ

เก่ียวของกับการเมือง โดยยึดปฏิบัติตามอุดมการณของผูใหกําเนิดลูกเสือโลกอยางม่ันคง  เปนการฝกอบรมเยาวชนเพื่อใหเปน

พลเมืองดีของชาต ิ เนนประเด็นหลักการของกิจการลูกเสือ  เปนสําคัญแตวิธีการฝกอบรมยอมแตกตางกันไปตามสวนตาง ๆ 

และประเทศตาง ๆ การจัดกิจกรรมรวมกันของนานประเทศทําใหเกิดความเขาใจถึงความตองการของสังคม  เพราะกิจการ

ลูกเสือเปนสวนของสังคมน้ันดวย  ในประเทศสมาชิกหลายประเทศกิจการลูกเสือจะไมเพียงแตเพียงหนวยงานที่จัดทํากิจกรรม

ยามวางใหเทาน้ัน  ทวาสังคมมีสิทธ์ิหวังจะไดรับบางส่ิงบางอยางจากผูเปนลูกเสือและในขณะเดียวกันก็เปนสมาชิกของสังคม

                                                        
 26 สัณหกฤษณ บุญชวย, เอกสารประกอบการสอนวิชาอาเซียนศึกษา, คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมหนา.2560 หนา 62-63 

 27  The World Organization of the Scout Movement     , Constitution of the World Organization of the Scout 

Movement  ,  [ออนไลน] 3 มกราคม 2561 แหลงที่มา : http://skatamal.is/wp-content/uploads/2014/01/WOSM_Constitution_EN.pdf 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1215 

ดวย  ในหลายประเทศกิจการลูกเสือไดมีสวนชวยเหลือสังคม คือ  มีสวนรวมในขบวนการสรางชาติ เปนประจักษชัดวาการ

ฝกอบรมลูกเสือเพื่อใหเปนพลเมืองดีน้ันคือเปาหมายอันพึงประสงคของสังคมโลกโดยภาพรวม   

ดังน้ันการรวมมือกันในการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับนานาชาติจึงทําใหเกิดการมองจากมุมกวาง  คือมองไปถึงโลกอัน

กวางใหญดวย  ในวงการศึกษาทั่วโลกถือวาการลูกเสือ เปนขบวนการที่ใหสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรูไดเปนอยางดี

ภายใตพื้นฐานความมีหนาที่ตอศาสนาที่ตนเคารพนับถือ มีความจงรักภักดีตอชาติบานเมือง รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง  

เขารวมในการพัฒนาสังคมดวยการยกยองและเคารพในเกียรติของบุคคลอ่ืน อีกทัง้ยังชวยเสริมสรางสันติภาพความเขาใจอันดี

เพื่อความม่ันคงเปนอันหน่ึงอันเดียวกันทั่วโลก กระบวนการลูกเสือทําใหเยาวชนไดเปนผูใหญที่มีจิตใจกวางขวาง  มีนํ้าใจเปน

มิตร  ไมรังเกียจและมีความลําเอียง  สามารถจะเขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมและคานิยมของผูอ่ืน พรอมที่จะเขารวมทํางาน

กับผูอ่ืนไดดวยน่ีคือมติใหมระหวางนานาชาติในขบวนการลูกเสือโลก 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 ประการน้ี กอใหเกิดยุทธศาสตรหลัก (Strategy) ที่ใชในการพัฒนาการลูกเสือใหตอบสนอง

สอดคลองกับพันธกิจ 13  ประการ  ดังน้ี 

1. ใหเยาวชนเขามามีสวนรวมคิด รวมทํา และรวมตดัสินใจ  

        2. ใหผูใหญเขามาใหการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ  

       3. ฝกอบรมลูกเสือชาย-หญิงอยางเสมอภาค ใหเกิดความเขาใจในสิทธิและหนาที่ ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน  

        4. ใหทุมเทงานหนัก   

        5. ใชระบบอาสาสมัคร  

        6. องคกรลูกเสือตองปรับตัวใหมีความยืดหยุน สอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตน                              

        7. ปรับระบบลูกเสือใหเขมแข็ง  

        8. ใชเทคโนโลยีการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการทํางานทันสมัย ทันคน ทันเหตุการณ  

        9. สงเสริมการเผยแพรประชาสัมพนัธผลงาน เพื่อรายงานความกาวหนาใหสังคมรับรู  

       10. สรางเครือขายการทํางานรวมกันในองคกรลูกเสือ ทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ  

       11. สรางเครือขายการทํางานรวมกับองคกรเอกชนและองคกรเยาวชนอ่ืน ๆ  

       12. สนับสนุนใหมีประเทศสมาชิกใหม เขารวมองคการลูกเสือโลก และสงเสริมการเพิ่มจํานวนสมาชิกลูกเสือใน

ประเทศ  

  13. จัดตั้งกองทุนเพื่อหาเงินสนับสนุนกิจการลูกเสืออยางเปนระบบและม่ันคง 

อีทั้งหัวใจของขบวนการลูกเสือ คือ ลูกเสือทุกคนตองยึดม่ันในคําปฏิญาณของลูกเสือและกฎของลูกเสือ  ซ่ึงบัญญัติ

ไวในภาษาของแตละประเทศ ตามความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของตน โดยยึดถือใจความสําคัญที่ ลอรด เบเดนโพเอลล  ผูให

กําเนิดลูกเสือโลก  ไดกําหนดไว  กฎและคําปฏิญาณของลูกเสือน้ัน ตองไดรับอนุญาตจากองคการลูกเสือโลกเสียกอน  จึงจะ

ถือวาเปนกฎและคําปฏิญาณฯ  ที่ถูกตองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือตามธรรมนูญลูกเสือโลก ซ่ึงยึดถือตามตนฉบับ30 ของ

ลอรด เบเดน โพเอลล ผูใหกําเนิดลูกเสือโลก มีดังน้ี  
                                                        
 28 สมมาต สังขพันธ ,วัตถุประสงคของการลูกเสือ ,[ออนไลน]  3 มกราคม 2561 แหลงที่มา : https://www.gotoknow.org 

 29 สํานักงานลูกเสือแหงชาต,ิการลูกเสือโลก ,[ออนไลน]  3 มกราคม 2561 แหลงที่มา : http://www.scoutthailand.org 

 30 World Organization of the Scout Movement , The Scout Promise and Law.  ]Online]  January 3, 2018  

 from : https://www.scout.org/promiseandlaw 
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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 ซ่ึงไดรับอนุมัติจากองคการลูกเสือโลกแลวมีดังน้ี  

คําปฏิญาณของลูกเสือ 

ดวยเกียรติของขา ขาสัญญาวา 

1. ขาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

2. ขาจะชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ 

3. ขาจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 

กฎของลูกเสือ 

1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได 

2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและซ่ือตรงตอผูมีพระคุณ 

3. ลูกเสือมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอ่ืน 

4. ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพี่นองกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก 

5. ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย 

6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว 

7. ลูกเสือเชื่อฟงคําส่ังของบิดามารดา และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ 

  8. ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอตอความยากลําบาก 

9. ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ 

10. ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ 

 

                                                        
 31 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 

 

 จะเห็นไดวาการคํานึงถึงความเสมอภาคและการเขาถึงไดทั่วทุกคนน้ันจะตองมีการพัฒนาเครือขาย ตามนโยบายของ 

the World Adults in Scouting มีการจัดตั้งเครือขายเปนปจจัยพื้นฐานของโครงสรางระดับภูมิภาค เพื่อใหแนใจวาเครือขาย

น้ีจะสามารถกระตุนและตอบขอสงสัย อีกทั้งแจงขาวสารใหกับสมาชิกในเครือขาย สอดคลองกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

ซ่ึงถือเปนหัวใจของลูกเสือที่ลูกเสือทุกคนตองยึดถือเปนแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันอีกทั้งยังมีความสอดคลองกันพันธกิจของ

ขบวนการลูกเสืออีกดานหน่ึงน้ันขึ้นกับองคการลูกเสือโลกดวย  ดังน้ันจึงควรมีการรวมมือกันระหวางเครือขายระดับภูมิภาค

เพื่อสงเสริมการทํางานและกิจกรรมรวมกัน ดวยความสัมพันธที่เขมแข็งระหวางองคการระดับภูมิภาคและองคการลูกเสือ

แหงชาติเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนา เครื่องมือและขอมูลที่เก่ียวกับการลูกเสือในการแลกเปล่ียนขอมูล ใหความชวยเหลือการ

จัดการทรัพยากร แลกเปล่ียนความคิดเห็นและการแสดงออกทางวัฒนธรรมรวมถึงความออนไหวในภูมิภาค  นอกจากน้ี

สํานักงานลูกเสือโลกยังมีโครงการทูตสันตภิาพที่สงเสริมสนับสนุนให เกิดความสงบสุขและสันติภาพทั่วโลก ดวยความรวมมือ

ของลูกเสือที่มีอยูในเกือบทุกประเทศทั่วโลก32 ทูตสันติภาพเริ่มกอตั้งมาตั้งแตปลายป ค.ศ. 2001 เปนโปรแกรมสันติภาพที่ 

การลูกเสือโลกไดรับแรงบันดาลใจมาจากลูกเสือกวา 10 ลานคน ใน 110 ประเทศ ที่จะทํางานเพื่อ ความสงบสุขในชุมชน 

ทองถิ่นของตนภายใตแนวคิดการทํางาน ในการฝกอบรมการสนทนา  การสนับสนุนโครงการสันติภาพที่เฉพาะเจาะจง  การ

สนับสนุนใหคนหนุมสาวในไดแกไขปญหาสถานการณความขัดแยงและความสามารถในการเสริมสรางความเขมแข็ง อีกทั้ง

เครือขายทูตสันติภาพในยุคโลกาภิวัตนอีกดวย  ตัวอยางโครงการด ี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 จากการทํางานเหลาน้ี พระเจาอับดุลลาหของ 

ซาอุดิอาระเบียไดทรงเห็นวา การลูกเสือเปนเพื่อนที่ดีที่สุดและใหขอสังเกตวา “ลูกเสือเปนทูตแหง สันติภาพ” พระองคและ

พระเจาคารลที่ 11 แหงสวีเดน (ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิลูกเสือโลก)  มีความประทับใจกับผลงานที่ลูกเสือรวมกันทํา

เพื่อใหเกิดความสงบสุขยิ่งขึ้น สันติภาพที่วาน้ันคือ แนวคิดของสันติภาพในความหมายของขบวนการลูกเสือมี ไดแก มิติสวน

บุคคล : ความสามัคคี ความยุติธรรมและความเทาเทียมกัน มิติชุมชน : ความสงบตรงขามกับความเปนศัตรูหรือความขัดแยง

อยางรุนแรง และความสัมพันธระหวางมนุษยและส่ิงแวดลอม : ความปลอดภัย สวัสดิการและ สังคม และความสัมพันธกับ

ส่ิงแวดลอม ลูกเสือทั่วโลกใชรูปแบบในการแกปญหาความขัดแยงแตกตางกัน พวกเขา แกปญหาในโรงเรียน ดวยการสราง

ความเชื่อมโยงระหวางกลุม มีเพื่อนผูรูชวยดานการศึกษา มีการ แกปญหาส่ิงแวดลอม รวมทั้งมีการทํางานและโครงการอ่ืน ๆ 

อีกมาก เครือขายทูตสันติภาพ คือ เครื่องมือสําหรับเชื่อมโยงการทํางาน โดยการใชส่ือสังคม เครือขายลูกเสือ เพื่อแบงปนและ

แสดง โครงการหรือแนวความคิด รวมทั้งบอกเลาเรื่องราวและการทํางานของพวกเขาเพื่อสรางสันติภาพใน ประเทศของตน

ทางส่ือออนไลน เครือขายจะชวยใหลูกเสือติดตอกันไดอยางไรพรมแดน นอกเหนือจากการพบปะกันในงานชุมนุมลูกเสือหรือ

กิจกรรมอ่ืน ๆ แนวคิดน้ีสามารถชวยใหเขาถึงการฝกอบรมและการสนับสนุนตาง ๆ ซ่ึงทําให การลูกเสือเขมแข็งขึ้น การ

กระทําและการประสานงานที่เกิดขึ้นจะเปนรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับ แสดงใหเห็นวาการลูกเสือมีผลกระทบตอทั ่วโลก33 

สําหรับประชาคมอาเซียนเองน้ันการสรางความรวมมือระหวางประเทศโดยการลูกเสือถือเปนเครื่องมือในการสราง

ความสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะการลูกเสือเองก็ไดมีบทบาทรับใชสังคมในฐานะเปนสวนหน่ึงของสังคมทั้งยังไดรับ

การตอบรับและความสนใจใหความรวมมือเปนอยางดีดังเชนงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต สานสัมพันธประเทศ

อาเซียน ครั้งที่ 12 ระหวางวันที่ 4 - 8 เมษายน 2560 ที่คายลูกเสือปากบาง อําเภอละงู จังหวัดสตูล34 ไดรับเกียรติจาก นายธี

ระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย และดาโตะ เซอรี มาหาเดส บินกาเลด 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย เขารวมงานพรอมกันน้ียังมีลูกเสือ เนตรนารี และเจาหนาที่ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต ลูกเสือ เนตรนารีภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศ รวมถึงลูกเสือจากประเทศอาเซียน มาเขารวมงานชุมนุม เชน 

กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมกวา 5,000 คน เปนภาพสะทอนใหเห็นไดวาเครื่องมือในการสราง

ความม่ันคงในแกภูมิภาคอาเซียนในมิติสังคมและวัฒนธรรมน้ัน การลูกเสือเปนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและสามารถสราง

ความเปนภารดรภาพแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตได ทั้งน้ีเริ่มจากการสรางพลเมืองของแตละประเทศเพื่อเตรียมพรอม

เขาสูพลเมืองดีของมิตรประเทศตอไป สอดคลองกับคํากลาวของ ลอรด โรเบิรต สตีเฟนสัน สมิธ เบเดน โพเอลล ผูใหกําเนิด

ลูกเสือโลก ที่วา35 

 “...จงเปนลูกเสือมิใชเพียงเพราะการลูกเสือเปนของสนุก แตจงเปนลูกเสือเพื่อวาทานจะไดเตรียมตัวของทานใหเปน

พลเมืองดีมิใชแตของประเทศของทานเทาน้ัน แตเปนพลเมืองดีของโลกทั้งหมดดวย…” 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 33 สุภาพร จตุรภัทร.ยุทธศาสตรการพัฒนาการลูกเสือไทยเพ่ือสงเสริมความเปนพลเมืองด.ี วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต   

สาขาพัฒนศกึษา  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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โอกาสในการพฒันาเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV  

จากนโยบายและยทุธศาสตรการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน  

และระบบโลจิสติกสของประเทศไทย 

The opportunities for economic development between Thailand and CLMV 

countries from the policy and strategy development of infrastructure and 

the logistics system of Thailand 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษานโยบายดานยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของ

ประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่มีความสัมพันธกับกลุมประเทศ CLMV 

และวิเคราะหถึงโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV จากนโยบายดานยุทธศาสตรและ

การพัฒนาในโครงการตาง ๆ ซ่ึงประเทศในกลุม CLMV อันไดแก ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนามซ่ึงกลุมประเทศ

ที่มีการคาขายกับประเทศไทยมาอยางยาวนาน ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศสวนที่ 4 ในยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกสนอกจากมุงเนนทางดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานภายในประเทศใหครอบคลุมทั่วท้ังประเทศ 

ยังมุงเนนในการการริเริ่มและตอยอดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ ผานทางการขนสงรูปแบบ

ตาง ๆ ทั้งการขนสงทางราง การขนสงทางนํ้า และการขนสงทางถนน เพื่อสงเสริมในการเชื่อมโยงโครงขายระบบโครงสรางพืน้ฐาน

ทั้งในประเทศและตอเน่ืองไปยังอนุภูมิภาคและในอาเซียนอยางเปนระบบอีกทั้งเพื่อเปนการสงเสริมใหประเทศไทยเปนประตู

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  ซ่ึงประกอบดวย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน เวียดนาม ลาว 

กัมพูชา เมียนมาร และไทย เสาหลักในการจัดตั้งประชาคม 3 เสาหลักคือ  

- หลักที่ 1 ประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน (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

รวมกันจัดทําแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) ซ่ึงเปนแผน

บูรณาการงานดานเศรษฐกิจในดานการดําเนินงานในภาพรวมที่นําไปสูการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สมบูรณ ซ่ึง

แผนงานมีการกําหนดองคประกอบสําคัญ 4 ดาน คือ 

ดานที่ 1 การเปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน โดยมุงเนนดานการเคล่ือนยายการลงทุน 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

กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศภายนอกเขตภูมิภาค รวมถึงการสนับสนุนการสรางโครงขายดานการผลิตและ

จําหนายของประเทศสมาชิกใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก 
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ภาพที่ 2 กลุมประเทศสมาชิกสมาคมประชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ที่มา: : เอกสารความรู สดร. ลําดับที่ 15 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
 

สําหรับกลุมประเทศ CLMV (ลักษณาวดี บุญชุม, 2558) ซ่ึงประกอบไปดวยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร และ

เวียดนาม อันเปนประเทศเพื่อนบานที่มีความใกลชิดกับประเทศไทย และในปจจุบันกลุมประเทศดังกลาวน้ันมีการเติบโต

ทางดานเศรษฐกิจอันเปนประโยชนจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและ

ประเทศในกลุม CLMV น้ันจากเดิมที่ประเทศตาง ๆ มีความตองการสินคาจากประเทศไทยอยูแลว และภายหลังที่มีการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หากพิจารณาปจจัยทางดานโอกาสทางการคาของประเทศไทยตอกลุมประเทศ CLMV น้ัน

จะเห็นไดวาประเทศไทยมีโอกาสที่จะผลักดันดานการเพิ่มมูลคาทางการคาระหวางประเทศไทยตอกลุมประเทศ CLMV ไดมาก

ขึ้นซ่ึงปจจัยทางดานพื้นที่ตั้งของประเทศไทยน้ันตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรที่สามารถผลักดันใหประเทศไทยเปนประตู (Gateway) 

และศูนยกลางการคาการลงทุน (Hub) ในการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานระหวางประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV ไดเปน

อยางด ี

ปจจัยที่สงเสริมการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนน้ันประกอบดวยปจจัยสําคัญหลายประการเพื่อสรางขีด

ความสามารถทางดานเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนใหมีความโดดเดนและมีผลเปนรูปธรรมประจักษแกประเทศอ่ืน ๆ อาทิ 

การกําหนดแนวทางนโยบายเศรษฐกิจรวมกันในระดับภูมิภาคและการสรางผลประโยชนรวมของกลุมประเทศสมาชิก เชน การ

ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายเพื่อใหมีความสอดคลองกับขอตกลงที่มีรวมกัน สําหรับปจจัยการพัฒนาทางดานโครงสราง

พื้นฐานถือวาเปนปจจัยที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจการคาทั้งในกลุมประเทศสมาชิกและยัง

เปนการเอ้ืออํานวยความสะดวกใหกับประเทศคูคาอ่ืน ๆ ใหไดรับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ระบบการขนสงที่มีการ

เชื่อมโยงระหวางกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาค 

จากความใกลชิดทั้งในดานของภูมิประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ รวมถึงการคาและการลงทุนที่มีมาอยาง

ยาวนานของประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV บทความน้ีไดทําการศึกษาความสัมพันธของประเทศไทยและกลุมประเทศ 

CLMV โดยมุงเนนไปที่ประเด็นนโยบายยุทธศาสตรทางดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของ

ประเทศไทย ซ่ึงปจจัยดังกลาวนับวาเปนปจจัยสําคัญตอการเชื่อมโยงโครงขายของการคาและการลงทุนภายในประเทศและยัง

เปนปจจัยหลักที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงระหวางประเทศในอนุภูมิภาคเพื่อใหเกิดการพัฒนาและการเพิ่ม

ศักยภาพทางดานเศรษฐกิจและสังคมระหวางประเทศใหมีความเติบโตอยางตอเน่ืองและมีการพัฒนาไปพรอม ๆ กันของ

ประเทศสมาชิก 
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา  
 

 เพื่อศึกษานโยบายดานยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศไทยตาม

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) ซ่ึงเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศไดจัดทําขึ้นในชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ

โลกที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วใหมีการเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดมากยิ่งขึ้น  

 สําหรับสวนที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 

น้ันไดมุงเนนไปที่การพัฒนาขีดความสามารถและสงเสริมคุณภาพในการใชบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมืองและ

พื้นที่เศรษฐกิจหลัก อีกทั้งยังมุงเนนการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอยางเปนระบบ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตาม

แนวระเบียงเศรษฐกิจตาง ๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองเพื่อ

เปนการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ โดยวัตถุประสงคของยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกสประกอบดวย 

3.1 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ส่ิงอํานวยความสะดวกดานการขนสงและการคา รวมทั้งมีกลไกกํากับ ดูแล การ

ประกอบกิจการขนสงที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพ

ชีวิตใหแกประชาชน 

3.2 เพื่อสรางความม่ันคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและ

พลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลอยางทั่วถึง และสงเสริมธุรกิจดิจิทัลยุค

ใหม และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอรใหมีความม่ันคง 

3.4 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและการขยายโครงสรางบริการพื้นฐานดานนํ้าประปาในเชิงปริมาณและคุณภาพให

ครอบคลุมทั่วประเทศ และสรางกลไฟการบริการจัดการประกอบกิจการนํ้าประปาในภาพรวมของประเทศ 

3.5 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองที่เกิดจากการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อลดการนําเขาจากตางประเทศ 

และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 น้ี 

มุงเนนในการลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศใหอยูในอัตราที่ต่ํากวาในปจจุบัน โดยมุงเนนทางดานการพัฒนาระบบการขนสง

ทางรางและทางนํ้า (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) รวมถึงการขยายขีดความสามารถใน

การแขงขันดานโลจิสติกสและการอํานวยความสะดวกทางดานการคาภายในประเทศและระหวางประเทศ การเพิ่มเครือขายโล

จิสติกสใหสามารถเชื่อโยงทางดานการขนสงสินคาทั้งประเทศตนทางและประเทศปลายทางรวมถึงพัฒนาระบบหวงอุปทานใน

เสนทางการคาระหวางประเทศในกลุมประเทศ CLMV และยังสามารถเชื่อมโยงในการทําการคากับประเทศจีนซ่ึงเปนประเทศ

มหาอํานาจดานการคาและการลงทุนของเศรษฐกิจโลกอีกประเทศหน่ึง 
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4. การพัฒนาระบบขนสงทางรางตามเสนทางยุทธศาสตรเพื่อเช่ือมโยงอนุภูมิภาคและเปนประตูการคา 
 

 ในปจจุบันประเทศไทยไดเปนประเทศสมาชิกที่อยูในกรอบความรวมมือหลายกรอบ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย, 2559) เชน แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนิเซีย-มาเลเซีย-ไทย ความรวมมือกลุมอนุภูมิภาคลุม

แมนํ้าโขง ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวะดี-เจาพระยา-แมนํ้าโขง และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการ

รวมมือกันของประเทศสมาชิกในกรอบความรวมมือตาง ๆ น้ันลวนแลวแตมีนโยบายดานการพัฒนาการเชื่อมโยงทางกายภาพ

ระหวางประเทศ และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 12 ไดให

ความสําคัญตอการเชื่อมตอระหวางภาคตะวันตกเฉียงใตซ่ึงเปนที่ตั้งของมณฑลยูนานของประเทศจีนกับกลุมประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยไดมีการริเริ่มโครงการกอสรางทางรถไฟจํานวน 3 เสนทาง ไดแก เสนทางที่ 1 เสนทาง

สายกลางซ่ึงเชื่อมโยงระหวางประเทศจีน-ประเทศลาว เสนทางที่ 2 เสนทางสายตะวันออกซ่ึงเชื่อมโยงระหวางประเทศจีน-

ประเทศเวียดนาม เสนทางที่ 3 เสนทางสายตะวันตกซ่ึงเชื่อมโยงระหวางประเทศจีนและประเทศเมียนมาร  

 จากการมีโครงการพัฒนาการขนสงทางราง (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2556) ซ่ึงเชื่อมตอจากประเทศ

จีนในขณะเดียวกันประเทศในกลุม CLMV แตละประเทศน้ันก็ไดมีการดําเนินโครงการแผนพัฒนาการขนสงทางรางเพื่อให

ระบบการขนสงทางรางภายในประเทศน้ันสามารถเชื่อมกับการขนสงทางรางของประเทศจีนดังน้ี 

 ประเทศลาว ไดมีโครงการในการสรางโครงขายทางรถไฟจํานวน 4 เสนทาง รวมระยะทาง 1,700 กิโลเมตร รวมถึง

ทางรถไฟระหวางประเทศลาว-จีน ซ่ึงประเทศลาวไดรับความรวมมือในดานการพัฒนาโครงการรวมถึงเงินกูยืมจากประเทศจีน

สําหรับการพัฒนาโครงการดังกลาว 

 ประเทศเมียนมาร การพัฒนาเสนทางรถไฟของประเทศเมียนมารสวนใหญไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากมาจาก

ประเทศจีน ซ่ึงมีโครงการพัฒนาระบบการขนสงทางรางระหวางประเทศในเสนทางที่เชื่อตอกับประเทศจีนอยู 2 เสนทาง คือ 

เสนทางมณฑลยูนนาน-ฝงตะวันตกของพมา และเสนทางคุณหมิง-เมืองทายางกุง-ทาเรือทวาย 

 ประเทศกัมพูชา ไดมีการจัดทําแผนการฟนฟูเสนทางรถไฟภายใตแผน GMA Rehabilitation of the railway in 

Cambodia เพื่อทําการฟนฟูระบบการขนสงทั้งภายในประเทศและเพื่อรองรับการเชื่อมโยงการขนสงกับประเทศเพื่อนบาน  

 สําหรับโครงการการพัฒนาระบบการขนสงทางราง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ไดมีการ

มุงเนนในการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายทางรถไฟขนาด 1 เมตรเพื่อเปนโครงขายหลักในการขนสงสินคาของประเทศ และ

เริ่มกอสรางทางคูในแนวเสนทางรถไฟที่อยูในระยะ 500 กิโลเมตรจากเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงเริ่มทําการศึกษาเพื่อพัฒนา

โครงการกอสรางทางรถไฟสายใหมในแนวระเบียงเศรษฐกิจเพื่อทําใหระบบการขนสงทางรางของประเทศไทยสามารถเชื่อมโยง

กับระบบการขนสงทางรางของประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน และดานการศึกษาขอมูลของการปรับเปล่ียนระบบรถไฟ

จากรถจักรดีเซลเปนการขับเคล่ือนดวยไฟฟา เพื่อทําใหประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพทางดานการใหบริการการขนสง

ทางรางทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ นอกจากน้ียังมีแผนการพัฒนาทางดานส่ิงอํานวยความสะดวกและ

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 
 

 การพัฒนาระบบการขนสงทางนํ้า (การทาเรือแหงประเทศไทย, 2560) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 12 ไดมุงเนนในดานการปรับปรุงในดานการใชประโยชนจากทาเรือภูมิภาคในปจจุบัน และมอบหมายใหหนวยงานที่

เก่ียวของเพื่อทําการศึกษาถึงแนวทางสําหรับการบูรณาการทางดานการบริหารจัดการ การพัฒนาทางดานอุปสงคของทาเรือ

ชายฝงและทาเรือแมนํ้าในปจจุบัน รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณดานการจัดหาอุปกรณยกขนที่ทันสมัยสําหรับใชใหบริการ

ในทาเรือ การเชื่อมโยงโครงขายการขนสงระหวางทาเรือภายในประเทศและตางประเทศ โดยโครงการที่สําคัญสําหรับการ

พัฒนาระบบการขนสงทางนํ้า คือ โครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการทาเรือนํ้าลึกแหลมฉบัง เพื่อสงเสริมใหทาเรือแหลม

ฉบังเปนจุดศูนยกลางการนําเขาและสงออกของสินคาสําหรับกลุมประเทศ CLMV อันเปนการสนับสนุนโครงการเขตเศรษฐกิจ

พิเศษของประเทศ เชนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development: 

EEC) โดยทาเรือชายฝงและทาเรือระหวางประเทศที่สําคัญของประเทศไทย ไดแก 

5.1 ทาเรือแหลมฉบัง เปนทางเรือนํ้าลึกชายฝงตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยูที่อําเภอศรีราชา และอําเภอบาง 

ละมุง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทยไดมีโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังใหกลายเปนประตูการคาที่สําคัญของภูมิภาคอินโดจีน 

โดยมีเปาหมายในการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังใหกลายเปนศูนยกลางการกระจายสินคาที่สําคัญไปสูทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวะนออกเฉียงใต โดยเฉพาะประเทศเมียนมาร ลาว มาเลเซีย และกัมพูชา ในปจจุบันทาเรือแหลมฉบังประกอยดวยทาเทียบ
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เรือในแองจอดเรือที่ 1 ประกอบดวยทาเทียบเรือจํานวน 11 ทา ซ่ึงสามารถรองรับตูสินคารวม 4.3 ลาน ทีอียู.ตอป และอยู

ในชวงโครงการพัฒนาและปรับแผนการกอสรางในโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง โครงการขั้นที่ 2 และมีแนวโนมในการ

พัฒนาทาเรือแหลมฉบัง โครงการขั้นที่ 3 เพื่อใหทาเรือสามารถรองรับปริมาณสินคาและตูสินคาที่มีแนวโนมในวาจะเพิ่มมาก

ขึ้นในอนาคต ซ่ึงหากโครงการพฒันาทาเรือแหลมฉบังครบทั้ง 3 โครงการน้ัน จะทําใหทาเรือแหลมฉบังสามารถรองรับตูสินคา

ที่ผานทาไดมากถึง 18 ลาน ทีอียู.ตอป 
 

 
ภาพที่ 3 ทาเรือแหลมฉบัง 

ที่มา: http://www.laemchabangportphase3.com/port_03.html 
 

 5.2 การขนสงทางลํานํ้าระหวางประเทศ สําหรับแมนํ้าที่สําคัญในการขนสงทางลํานํ้าระหวางประเทศ คือ แมนํ้าโขง 

สําหรับประเทศไทยกรมเจาทาไดมีการสรางทาเรือเชียงแสน และทาเรือเชียงของ ซ่ึงตั้งอยูริมแมนํ้าโขง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

รองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและการคาตามตามโครงการส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดวยประเทศไทย จีน ลาว 

และเมียนมาร เพื่อสงเสริมชองทางการกระจายสินคาจากประเทศไทยไปยังมณฑลยูนนานซ่ึงตั้งอยูทางตอนใตของประเทศจีน

และประเทศในกลุม CLMV ไดอยางสะดวกและใชเวลาดําเนินการไดรวดเร็ว 

 
ภาพที่ 4 โครงขายการขนสงสินคาทางลํานํ้า 

ที่มา: แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2554-2558 (ฉบับปรับปรุง) 
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6. การพัฒนาระบบการขนสงทางถนนโครงขายเช่ือมโยงระหวางประเทศ  
 

จากที่ประเทศไทยไดกาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558 ซ่ึงการพัฒนาโครงขาย

ทางถนนเพื่อใหสามารถเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานและเปนประตูทางการคาชายแดนที่มีศักยภาพจึงเปนแผนพัฒนาที่มี

ความจําเปนอยางเรงดวนในการเริ่มปรับปรุง พัฒนา และตอขยายเสนทาง (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดประ

ทรวงคมนาคม, 2559) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ทวีเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงในปจุบันเสนทาง

เขาสูดานชายแดนระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบางในบางเสนทางน้ันประสบปญหาการจราจรติดขัดจากเสนทางการ

สัญจรที่เปนคอขวด รวมถึงสภาพของถนนที่ใชในการสัญจรยังไมไดมาตรฐานและไมสามารถรองรับปริมาณของรถที่สัญจรไป

มาระหวางประเทศไดอยางเพียงพอ ดังน้ันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จึงไดมีการใหความสําคัญถึง

ประเด็นทางดานการพัฒนาระบบการขนสงโครงขายทางถนนทั้งเสนทางภายในประเทศและเสนทางระหวางประเทศโดยการ

บํารุงรักษาและยกระดับคุณภาพ รวมถึงตระหนักถึงความปลอดภัยของการขนสงทางถนนและขยายขีดความสามารถในการ

รองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงไดมีโครงการพัฒนาโครงขายทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหวางเมืองบริ เวณดาน

การคาและประตูการคาที่สําคัญและมีความสําคัญตอประเทศในดานเศรษฐกิจ เชน ดานปาดังเบซา อําเภอสะเดา จังหวัด

สงขลา ดานบานพุนํ้ารอน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเคล่ือนยายคนและสินคาของทั้งหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนในเขตการคาชายแดนใหเอ้ืออํานวยตอการติดตอการคากับประเทศเพื่อนบานที่เพิ่มขึ้นจากการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การที่ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกในกรอบความรวมมือทั้งความรวมมือทวิภาคและพหุภาคีกับประเทศเพื่อนบาน

โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศ CLMV ซ่ึงไดกอใหเกิดความรวมมือระหวางกันในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ     

โลจิสติกส เพื่อเปนการรองรับแผนความรวมมือระหวางประเทศจึงไดมีการรวมกันจัดทําแผนแมบทการพัฒนาทางหลวง เชน 

โครงการทางหลวงเอชีย (Asian Highway) โครงการทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway) โครงการภายใตกรอบความ

รวมมืออนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (Greater Makong Subregion: GMS) โครงการภายใตกรอบความรวมมือทวิภาคีรวมกับ

ประเทศลาว เมียนมาร กัมพูชาและมาเลเซีย โดยโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสสวนใหเปนโครงการ

เพื่อทําการขยายชองทางการจราจรในเขตทางหลวงเดิมเพื่อแกปญหาการจราจรที่เปนคอขวดในเสนทางที่มุงสูด านการคา

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 เล่ียงเมืองแมสอด – สะพานขามแมนํ้าเมยแหงที่ 2  
 

7. โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV จากนโยบายดานยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ซ่ึงมีเปาหมายในการยกระดับการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศไทยใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางธุรกิจการคา การบริการ รวมถึงการลงทุน

ในภูมิภาค ผานทางยุทธศาสตร 3 หลัก คือ 1) การพัฒนาเพิ่มมูลคาของระบบหวงโซอุปทาน 2) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และส่ิงอํานวยความสะดวก 3) การพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโลจิสติกส สําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโล     

จิสติกสน้ันถือวาเปนปจจัยสําคัญในสนับสนุนเศรษฐกิจและความสัมพันธระหวางประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคและใน

กลุมประเทศสมาชิกสมาคมประชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ซ่ึงประเทศในกลุม CLMV อันไดแก ประเทศ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1229 

กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม ซ่ึงเปนทัง้ประเทศที่อยูในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเชนเดียวกับประเทศไทยและ

กลุมประเทศดังกลาวยังเปนกลุมประเทศที่มีการคาขายกับประเทศไทยมาอยางยาวนาน  

ดังน้ัน จากความสําคัญของกลุมประเทศ CLMV ตอเศรษฐกิจ ธุรกิจการคาและบริการของประเทศไทย ใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จึงไดบรรจุยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศสวนที่ 4 ในยุทธศาสตรที่ 7 การ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสนอกจากมุงเนนทางดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานภายในประเทศให

ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเขาถึงการใชบริการโครงสรางพื้นฐานอยางเทาเทียม และนําไปสูการ

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนแลวน้ัน ยุทธศาสตรในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานละระบบโลจิสติกสของ

ประเทศยังมุงเนนในการการริเริ่มและตอยอดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ ผานทางการ

ขนสงรูปแบบตาง ๆ ทั้ง การขนสงทางราง การขนสงทางนํ้า และการขนสงทางถนน เพื่อสงเสริมในการเชื่อมโยงโครงขาย

ระบบโครงสรางพื้นฐานทั้งในประเทศและตอเน่ืองไปยังอนุภูมิภาคและในอาเซียนอยางเปนระบบ และจากการพัฒนาทางดาน

ระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสน้ันยังเปนการอํานวยความสะดวกและสามารถการสรางโอกาสในการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่ตอเน่ืองเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ มาตรฐานและบริการของประเทศไทยใหทัดเทียมกับผูประกอบการใน

ตางประเทศอันนําไปสูความเติบโตของเศรษฐกิจการคางของประเทศไทยตอไปในอนาคต  
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บทคัดยอ  

 

ภาวะโลกรอนตางเปนสถานการณที่หลายตอหลายคนเริ่มหันมาใหความสนใจและเริ่มศึกษาอยางจริงจังเก่ียวกับ

สถานการณและผลกระทบภาวะโลกรอนในปจจุบัน ซ่ึงถือไดวาเปนปญหาที่ยิ่งใหญระดับโลกอีกปญหาหน่ึงที่ไมสามารถเพิกเฉยได 

โดยสามารถเห็นไดจากในหลายปที่ผานมาโลกของเราไดเกิดเหตุการณตาง ๆ ที่กอใหเกิดอันตรายตอผูคนและระบบนิเวศ       

โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาวะโลกรอนนับครั้งไมถวน เชน ฤดูกาลที่แปรปรวน ระดับนํ้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ระบบนิเวศที่กําลัง

เปล่ียนแปลง รวมถึงคล่ืนความรอนที่อาจสงผลใหมนุษยถึงแกความตายได เหตุการณเหลาน้ีลวนแลวแตสงผลกระทบที่เปน

อันตรายตอส่ิงแวดลอม มนุษย และส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ทั้งน้ัน นอกจากน้ีประเทศไทยและหลายประเทศในกลุมประเทศสมาชิก

อาเซียนติด 10 อันดับของประเทศที่พบปริมาณขยะพลาสติกในมหาสมุทรในโลก ซ่ึงประเทศเหลาน้ีลวนแลวแตขาดการสนับสนุน

อยางจริงจังจากทางภาครัฐบาล บทความฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพื่อรายงานสถานการณที่เกิดจากภาวะของโลกที่กําลังรอนขึ้นในแตละวัน 

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  

 

หากพูดถึงสถานการณภาวะโลกรอนในปจจุบันคงไมมีใครไมทราบถึงผลกระทบที่คอนขางสงผลรุนแรงตอมวล

มนุษยชาติ สัตว และส่ิงแวดลอมภายในโลก แตมีนอยคนนักที่จะทราบถึงสาเหตุหรือตนกําเนิดที่แทจริงของสถานการณภาวะ

โลกรอนวามีสาเหตุเริ่มตนจากส่ิงใด ผลกระทบของภาวะโลกรอนไมเพียงแตสงผลตอชั้นบรรยากาศของโลกหรือทําใหอุณหภูมิ

สูงขึ้นเทาน้ัน แตยังสงผลมากมายหลายประการ36 อาทิ ระดับนํ้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นซ่ึงเปนผลมาจากธารนํ้าแข็งที่กําลังละลาย

และการขยายตัวของความรอนในมหาสมุทร สภาพอากาศที่แปรปรวนอยางรุนแรงทั้งคล่ืนความรอน ความแหงแลง และน้ํา

ทวม รวมถึงระบบทางธรรมชาติที่ถูกคุกคามอยางรุนแรง และสัตวสายพันธุตาง ๆ เส่ียงตอการสูญพันธุมากขึ้นเน่ืองจากสภาพ

อากาศที่แปรปรวนและเกิดความสูญเสียดานความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ  

หากมนุษยยังปลอยใหภาวะโลกรอนดําเนินตอไปดังที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยไมชวยกันลดสาเหตุของการเกิดภาวะ

โลกรอน ในอนาคตอาจสงผลกระทบที่รายแรงยิ่งขึ้น เชน พืดนํ้าแข็งที่อยูบนเกาะกรีนแลนดและทวีปแอนตารกติกาละลาย ซ่ึง

หากละลายหมดในอนาคตขางหนาจะสงผลกระทบตอระดับนํ้าทะเล โดยอาจเพิ่มระดับนํ้าทะเลสูงสุดถึง 7 เมตรในเวลาหลาย

ทศวรรษ รวมถึงในการขนสงทางทะเลในปจจุบัน ที่มีการปลอยนํ้ามันและกาซลงมหาสมุทรจํานวนมาก รวมถึงอุบัติเหตุทาง

ทะเล เชน เรือบรรทุกนํ้ามันเกิดจมสงผลใหนํ้ามันไหลลงทะเลและมหาสมุทร เหตุการณเหลาน้ีสงผลทําใหกาซมีเทนในชั้น

บรรยากาศเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีจากการสํารวจทางทะเลในปจจุบันยังพบอีกวากระแสนํ้าอุนในมหาสมุทรแอตแลนติกมีการไหล

ชาลงและมีการเปล่ียนทิศทางของการไหล ซ่ึงสงผลใหระบบการไหลเวียนของนํ้าในมหาสมุทรผิดปกติ37 ฯลฯ นอกจากน้ี

ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกรอนยังมีอีกมากมาย ในการที่จะหยุดหรือลดภาวะการเกิดโลกรอนไดน้ัน มนุษยทุกคนตอง

รวมมือกันเพื่อหยุดพฤติกรรมประจําวันบางอยางหรือชวยกันชะลอการเกิดเหตุการณรายแรงดังกลาว ซ่ึงในอนาคตขางหนา

หากเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นจริงอาจสงผลใหเกิดความเสียหายที่ไมสามารถยอนคืนกลับมาแกไขได บทความฉบับน้ีจึง

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   

 

 ปจจุบันส่ิงที่มนุษยทุกคนสามารถสัมผัสไดถึงผลกระทบของภาวะโลกรอนก็คืออุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือกลาวอีกนัยหน่ึง

คือสภาพอากาศที่รอนขึ้นน่ันเอง หากเปรียบเทียบถึงอุณหภูมิโดยเฉล่ียของชวงเวลาเดียวกันไปอดีตของประเทศไทย เชน ใน

ประเทศไทยฤดูรอนหรือประมาณชวงกลางเดือนเมษายนของทุกป ถือวาเปนชวงที่มีอากาศรอนอบอาวที่สุดในรอบป38 หาก

ยอนกลับไปเม่ือสิบปที่แลว อากาศที่รอนที่สุดของประเทศไทยในชวงกลางเดือนเมษายนก็ยังไมรอนเทากับอากาศในชวง

กลางเดือนเมษายนของปจจุบัน นอกจากน้ียังมีอีกหน่ึงเหตุการณที่เรียกไดวาเปนปญหาหลักและปญหาใหญของประเทศไทย

และหลายประเทศทั่วโลก น่ันก็คือปญหานํ้าทวม ในหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงในเมืองหลวงเองอยางจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ตางไดรับผลกระทบจากเหตุการณนํ้าทวมหรืออุทกภัยหลายตอหลายครั้ง ซ่ึงเปนปญหาที่ยังไมสามารถแกไข

ไดอยางถูกจุดและยังคลุมเครือในเรื่องของสาเหตุการเกิดอุทกภัยดังกลาว หากยอนกลับไปเม่ือป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยไดรับ

ผลกระทบจากอุทกภัยอยางหนัก หรือเรียกวามหาอุทกภัย ซ่ึงถือไดวาเปนอุทกภัยที่รุนแรงที่สงผลตอบริเวณลุมแมนํ้า

เจาพระยาและลุมแมนํ้าโขง เริ่มตั้งแตกลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 16 มกราคม พ.ศ. 255539 ซ่ึงมีประชาชนไดรับ

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 
39 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). 
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ภาพที่ 2 ผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2554 

 ที่มา: https://www.thairath.co.th/media/NjpUs24nCQKx5e1DGoFsInYLNhlEtRDChMElQaAd7On.jpg 

 

 นอกจากน้ี ประเทศไทยยังเกิดเหตุการณนํ้าทวมหรืออุทกภัยอีกหลายครั้ง เชน หากเกิดฝนตกหนักหรือพายุเขา

บริเวณพื้นที่ประเทศไทย ส่ิงที่เกิดขึ้นตามมาคือนํ้าทวม และสงผลตอการจราจรและการขนสงอยางมาก สาเหตุการเกิดนํ้าทวม

หรืออุทกภัยน้ันเกิดไดจากหลายเหตุผล เชน ความผันแปรของธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ปาไมที่ลดลง น้ําเหนือไหล

หลากลงมาในปริมาณมาก นํ้าทะเลหนุน แผนดินทรุดในบางพื้นที่จากความหนาแนนของประชากร การถูกทําลายของสภาพ

การระบายนํ้าโดยการกระทําของมนุษย 

 การถูกทําลายของสภาพการระบายนํ้าอาจเกิดขึ้นจากการการวางแผนที่ไมรอบคอบ เชน การออกแบบและสราง

ถนนที่มีโครงสรางและทิศทางที่กีดขวางการไหลของนํ้า การเปล่ียนวิธีการระบายนํ้าจากคลองธรรมชาติสูระบบทอ41 ซ่ึงมี

ขนาดที่ไมเพียงตอปริมาณนํ้า และทอมีปญหาการอุดตันจากส่ิงปฏิกูลและขยะตาง ๆ โดยประเภทของขยะที่เปนปญหาตอการ

ระบายนํ้าอันดับตน ๆ ที่พบในประเทศไทยและอีกหลาย ๆ ประเทศคือขยะที่เกิดจากพลาสติก ไดแก โฟม ถุง ขวด และ

ผลิตภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ 42  

 

                                                        
41 สรรพศิลปศาสตราธิราช, สาเหตุน้ําทวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, สาขาเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร (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 ผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2554 

 ที่มา: https://www.thairath.co.th/media/NjpUs24nCQKx5e1DGoFsInYLNhlEtRBoFQZj7BTKIXd.jpg 

 

3.1 สาเหตุของภาวะโลกรอน   

ในสภาวการณที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ยอมสงผลใหเกิดความตองการพลาสติกที่มากขึ้นของทั้ง

ผูบริโภคและผูผลิต เชน ถุงพลาสติก ขวดนํ้า กลองโฟม รวมถึงบรรจุภัณฑใสสินคาและอาหารตาง ๆ เม่ือมีการผลิตยอมมีการ

บริโภค และเม่ือมีการบริโภคยอมกอใหเกิดเศษขยะในรูปแบบตาง ๆ โดยขยะบางประเภทสามารถยอยสลายไดในระยะเวลา

อันส้ัน แตในขณะเดียวกันขยะบางประเภทกลับใชระยะเวลายาวนานในการยอยสลาย และบางประเภทยังสงผลเสียตอ

สภาพแวดลอมระหวางการยอยสลายอีกดวย เชน ขยะที่เกิดจากถุงพลาสติก เปนตน   

 

3.2 ผลกระทบของภาวะโลกรอนจากถุงพลาสติก 

 ผลกระทบตาง ๆ ของภาวะโลกรอนจากการบริโภคและผลิตของถุงพลาสติกน้ันสงผลกระทบตอภาวะโลกรอนอยาง

มาก โดยในกระบวนการผลิตถุงพลาสติก จะปลอยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศโลก และในกระบวนการ

ทําลายถุงพลาสติก ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจะถูกปลอยสูงมากขึ้นรวมถึงมลพิษอ่ืน ๆ อีกดวย  

 ถุงพลาสติก 1 ใบ ใชเวลาในการยอยสลายถึง 450 ป หากใชการฝง และบริเวณพื้นที่ เหลาน้ันที่มีการฝงกลบ

ถุงพลาสติกก็จะไมสามารถทําการเกษตรไดอีกเลย หรือหากกําจัดถุงพลาสติกโดยวิธีการเผา ก็จะสงผลเสียตอชั้นบรรยากาศ

โลก ไดแก กาซพิษ กาซคารบอนไดออกไซดที่เปนกาซเรือนกระจก จะสงผลกระทบโดยการปกคลุมอยูรอบชั้นบรรยากาศโลก 

และมีคุณสมบัติในการอมความรอน43 สงผลกระทบโดยตรงทําใหโลกรอนขึ้น หรือเกิดภาวะโลกรอนน่ันเอง 

 

4. พฤติกรรมของมนุษยที่สงผลตอภาวะโลกรอนในปจจุบัน  

 

 4.1 การใชถุงพลาสติกในชีวิตประจําวันของประชากรในประเทศไทย  

 ประชากรหรือผูบริโภคในประเทศไทยมีพฤติกรรมที่นิยมใชทรัพยากรโดยเปลาประโยชนในการอุปโภคหรือบริโภค 

เชน การใชอุปกรณพลาสติกในการใสสินคาหรืออาหารแทนการพกพาอุปกรณสวนตัว เชน ใสสินคาจากรานสะดวกซื้อ ใส

อาหารจากรานอาหารตามส่ังเพื่อการบริโภค รวมถึงการหยิบกระดาษเช็ดมากเกินความจําเปนจากรานอาหาร เปนตน ฯลฯ 

                                                        
43 ณัฐธิดา อุบล, งดใชถุงพลาสติก... เพ่ือลดโลกรอน, สวนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  ศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา. (ออนไลน). 

แหลงที่มา: http://division.dwr.go.th/writc/env/nu/plastic.htm 
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จากการสัมภาษณพนักงานรานสะดวกซ้ือแหงหน่ึงบริเวณพุทธมณฑลสาย 7 – สามพราน พบวา ผูบริโภคบางรายซ้ือนํ้าเพียง

แค 1 ขวด แตกลับใสถุงพลาสติกเพียงเพื่อเดินออกมาจากรานสะดวกซ้ือ แลวทิ้งถุงพลาสติกลงในถังขยะดานหนารานสะดวก

ซ้ือเพื่อบริโภคสินคา หรือผูบริโภคบางรายซ้ือสินคาหลายชิ้นแตเปนสินคาตางประเภทกัน เชน บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปและ

ผาอนามัย พนักงานรานสะดวกซ้ือจะทําการสอบถามผูบริโภคกอนเสมอ วาพนักงานสามารถทําการรวมสินคาลงในถุงพลาสติก

ใบเดียวไดหรือไม และผูบริโภคหรือลูกคารานสะดวกซ้ือโดยสวนใหญจะปฏิเสธการรวมถุง เน่ืองจากมีสินคาสําหรับอุปโภคจึง

ไมสามารถรวมกันกับสินคาสําหรับบริโภคได  

นอกจากน้ีทางรานสะดวกซ้ือไดมีความเล็งเห็นถึงปญหาการใชถุงพลาสติกจํานวนมาก และการมีสวนชวยในการลด

ภาวะโลกรอนในอนาคต จึงไดมีโครงการในการรณรงคใหลูกคาหรือผูบริโภคใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติกในการใสสินคา เม่ือ

ลูกคาหรือผูบริโภคนําถุงผามาใชในการใสสินคาที่รานสะดวกซ้ือ ลูกคาหรือผูบริโภคจะไดรับคะแนนสะสมเพื่อใชเปนสวนลดใน

ครั้งตอไป ซ่ึงจากการมีโครงการรณรงคในการใชถุงผาแทนถุงพลาสติกน้ัน ที่สาขาพุทธมณฑลสาย 7 – สามพราน พบวามี

ลูกคาคิดเปนรอยละ 40 ไดนําถุงผามาใชในการใสสินคา และมีเพียงจํานวนเล็กนอยที่ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อใสสินคา 

หรือสามารถคิดเปนสัดสวนไดเพียงรอยละ 15 นอกจากน้ัน ลูกคาหรือผูบริโภคโดยยังคงรับถุงพลาสติกเพื่อใสสินคา แตนําถุง

ผามาเพียงเพื่อตองการที่จะรับคะแนนสะสมสําหรับการใชเปนสวนลดในครั้งตอไป  

 

 
ภาพที่ 4 โครงการรณรงคการใชถุงผาเพื่อลดการใชถุงพลาสติกของรานสะดวกซ้ือ 

ที่มา: http://www.cpall.co.th/ckfinder/userfiles/images/News_Corp/0000.jpg 

 

นอกจากน้ียังไดมีการสํารวจพฤติกรรมของพนักงานรานสะดวกซ้ือในสาขาอ่ืน ๆ เชน สาขานครชัยศรี สาขา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม สาขาสิรินธร สาขาพรานนก จ.กรุงเทพมหานคร สาขากระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 

ฯลฯ พบวาพนักงานโดยสวนมากไมไดมีการสอบถามลูกคาหรือผูบริโภคกอน วาลูกคาหรือผูบริโภคน้ันมีความประสงคจะขอรับ

ถุงพลาสติกหรือไม โดยพนักงานจะทําการใสสินคาลงในถุงพลาสติกใหทันทีเม่ือทําการคิดยอดสินคา นอกจากน้ียังพบวาในบาง

สาขาของรานสะดวกซ้ือ พนักงานจะรวมสินคาทั้งหมดใสในถุงพลาสติกขนาดใหญ แตในขณะเดียวกันก็พบวาพนักงานในบาง

สาขาจะแยกสินคาตามประเภทเพื่อใสแยกลงในถุงขนาดเล็ก และเม่ือมีการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากลูกคาหรือผูบริโภค 

พบวาพนักงานโดยสวนมากจะคงยืนยันการใหถุงพลาสติกเพื่อปองกันลูกคาหรือผูบริโภคน้ันลืมหรือทําสินคาตกหลนระหวางทาง  

นอกจากการแยกประเภทสินคาแลวยังพบวาตามรานสะดวกซ้ือโดยทั่วไป จะมีสินคาที่มีการอุนรอนดวยเตา

ไมโครเวฟ โดยที่พนักงานเองจะตองทําการแยกสินคาที่อุนรอนดวยเตาไมโครเวฟออกจากสินคาปกติ ซ่ึงกอใหเกิดการใช



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1237 

ถุงพลาสติกจํานวนมากสําหรับลูกคาหรือผูบริโภคแตละราย และสงผลกอใหเกิดยอดการใชถุงพลาสติกเปนจํานวนมากในแต

ละวันเชนเดียวกัน    

 

4.2 การทิ้งขยะโดยไมแยกประเภท  

ในการใชถุงพลาสติกเพียงเพื่ออํานวยความสะดวกสบายในการอุปโภคหรือบริโภคสินคาเพียงเพื่อประโยชนอัน

เล็กนอยในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ สงผลใหเกิดผลกระทบตอชิวิตผูบริโภคและระบบนิเวศนอยางตอเน่ือง โดยพบวาคนไทยนํา

ถุงพลาสติกกลับบานมากกวา 100 ลานถุง หรือมากกวา 5,000 ลานถุงในแตละป44 และมีจํานวนไมนอยที่นําถุงพลาสติก

กลับไปใชซํ้า (Reuse) ที่ผิดจุดประสงค ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอภาวะโลกรอนอยางมาก เชน การนําถุงพลาสติกไปใชซํ้าโดย

การใสขยะมูลฝอย ซ่ึงเม่ือมีการนําขยะมูลฝอยเหลาน้ันไปกําจัด จะทําใหเกิดการแปรสภาพขยะมูลฝอยในภาวะที่ขาดอากาศ

สงผลใหเกิดกาซชีวภาพซ่ึงเปนตนเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจก 

เม่ือมีการทิ้งขยะมูลฝอย (Solid Waste) โดยไมแยกประเภทออกจากกัน สงผลใหผูมีสวนเก่ียวของในการกําจัดขยะ

น้ันทําการคัดแยกเปนไปไดลําบาก โดยทั่วไปแลวขยะมูลฝอยจะแบงออกเปน 4 ประเภทตามลักษณะทางกายภาพ ไดแก ขยะ

ยอยสลาย (Compostable Waste) ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) ขยะอันตราย (Hazardous Waste) และขยะทั่วไป 

(General Waste)45 ขยะมูลฝอยเหลาน้ีมีปริมาณจํานวนมากในแตละวัน 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 ซ่ึงพบวามีปริมาณเฉล่ียตอวันสูงขึ้นจากปกอน ๆ  

 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ียปริมาณขยะมูลฝอยตอวันป 2554 - 2560 

ป คาเฉล่ียปริมาณขยะมูลฝอยตอวัน (ตัน) 

2554 8,943.10 

2555 9,747.74 

2556 9,963.27 

2557 9,939.80 

2558 10,166.84 

2559 10,130.22 

2560 10,453.91 

 

ที่มา: สํานักส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร  

 

 จากปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ียตอวัน พ.ศ. 2554 – 2560 พบวามีปริมาณสูงขึ้นทุกป โดยป พ.ศ. 2560 มีปริมาณ

สูงขึ้นจากป พ.ศ. 2559 คิดเปนรอยละ 103.19 และมีปริมาณสูงขึ้นจากป พ.ศ. 2554 คิดเปนรอยละ 116.89 ซ่ึงมีแนวโนมที่
                                                        

44 ณัฐธิดา อุบล, งดใชถุงพลาสติก... เพ่ือลดโลกรอน, สวนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  ศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา. (ออนไลน). 

แหลงที่มา: http://division.dwr.go.th/writc/env/nu/plastic.htm 
45 กรมควบคุมมลพิษ, แนวทางและขอกําหนดเบ้ืองตน การลดและใชประโยชนขยะมูลฝอย, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, 2548. (ออนไลน). แหลงที่มา: http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_3R.htm 
46 สํานักสิ่ งแวดลอม, สถิติปริมาณมูลฝอย ประจําปงบประมาณ 2560, กรุงเทพมหานคร. (ออนไลน). แหลงที่มา: 

http://www.bangkok.go.th/environmentbma/page/sub/7405   
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จะเพิ่มสูงขึ้นทุกป ซ่ึงปริมาณขยะมูลฝอยเหลาน้ีมีเพียงสัดสวนเล็กนอยที่นําฝงกลบอยางถูกหลักวิธีคิดเปนรอยละ 36 เทาน้ัน47 

สวนที่เหลือเปนการกําจัดไมถูกวิธี ซ่ึงสงผลอยางมากตอส่ิงแวดลอม ชั้นบรรยากาศโลก และสุขภาพของประชาชนในบริเวณ

ใกลเคียง  

การแยกประเภทขยะมูลฝอย มีการเริ่มตนการรณรงคและมีการใชงานมาแลวหลาย โดยไดรับการตอบรับคอนขางดี

จากประชาชน เน่ืองจากมีการนําเสนอและประชาสัมพันธถึงผลกระทบตอกระบวนการการกําจัดของการไมคัดแยกขยะและ

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม รวมถึงตามสถานที่ตาง ๆ เชน สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่ทํางานบางแหง มีถังขยะแยก

สําหรับแยกประเภทขยะ แตในขณะเดียวกันมีอีกหลายสถานที่ที่ไมมีถังขยะที่แยกประเภท ดังน้ัน ประชาชนจึงทิ้งขยะรวม

ประเภทไวในถังขยะเดียวกัน เชน ขยะจากยานบานเรือน ยานการคา ฯลฯ ซ่ึงจะสงผลเสียตอส่ิงแวดลอมในอนาคต  

 

กราฟที่ 1 คาเฉล่ียปริมาณขยะมูลฝอยตอวัน พ.ศ. 2554 - 2556 

 
 

 
ภาพที่ 5 ถังขยะ 4 ประเภท 

ที่มา: http://fb1-ft.lnwfile.com/_/ft/_raw/0o/u1/wi.jpg 

 

 จากการที่ประชาชนไมแยกประเภทขยะและการทิ้งขยะมูลฝอยไมถูกที่สามารถสงผลเสียรายแรงตอส่ิงแวดลอม เชน 

การกําจัดขยะมูลฝอยผิดวิธีสงผลใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมและภาวะเรือนกระจกซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดภาวะโลกรอน การอุด

ตันของขยะมูลฝอยตามสถานที่ระบายนํ้าสงผลใหเกิดนํ้าทวมและเปนอุปสรรคตอเสนทางการขนสง สาเหตุของการอุดตันของ

                                                        
47 กรมควบคุมมลพิษ, รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2550,  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2548. (ออนไลน). 

แหลงที่มา: http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_3R.htm 
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ขยะตามสถานที่ระบายนํ้าเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน การวางขยะไวตามจุดตาง ๆ ที่นอกเหนือจากเขตการทิ้งขยะ เม่ือฝนตก

ลงมาในปริมาณมากจะสงผลใหเกิดการระบายของนํ้าและไดพัดพาเอาขยะลงที่ระบายไปดวย เปนตน เน่ืองจากในปที่ผานมา

จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืน ๆ เกิดเหตุอุทกภัยและนํ้าทวมขังในหลายพื้นที่หรือทางรัฐบาลเรียกวานํ้ารอการระบาย 

พบวามีสาเหตุจากขยะจํานวนมากที่อุดตันอยูภายในทอหรืออุโมงคระบายนํ้า และเม่ือมีฝนตกลงมาสงผลใหการระบายนํ้ามี

ความลําบากยิ่งขึ้น  

 การแกปญหาในลักษณะน้ีหากจะรอแตหนวยงานรัฐบาลหรือบุคคลที่เก่ียวของจัดการอยูฝายเดียวคงไมสําเร็จ 

ประชาชนตองชวยกันสรางจิตสํานึกในการชวยกันรักษาส่ิงแวดลอม การเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน

สูงสุด การแยกประเภทของขยะมูลฝอย และการทิ้งขยะใหถูกที่ ซ่ึงนอกจากจะเปนการแกปญหาขยะลนเมืองแลวยังเปนการ

ชวยลดภาวะโลกรอนอีกดวย  

 

 
ภาพที่ 6 ขยะอุดตันบริเวณทางระบายนํ้า 

ที่มา: https://www.posttoday.com/local/scoop_bkk/370027 

 

5. แนวทางในการรณรงคใหประชาชนเร่ืองภาวะโลกรอนในอนาคต 

  

 จากการรณรงคเรื่องภาวะโลกรอนในอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึงเรื่องการใชถุงผาแทนถุงพลาสติกพบวา ในปจจุบัน

ภาวะโลกรอนมีอัตราสูงขึ้น และปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากขยะพลาสติกมีจํานวนสูงขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป ประชาชนจํานวน

ไมมากที่พกถุงผาออกไปเพื่อใสของที่ตนเองซ้ือกลับ ในสวนของประชาชนที่ไมไดพกถุงผาไปดวยก็ไดรับถุงพลาสติกกลับมา

แทนโดยที่ไมไดมีการชําระอะไรเพิ่มเติม มีเพียงหางสรรพสินคาหรือรานคาบางแหงในประเทศไทยเทาน้ันที่ งดการแจก

ถุงพลาสติกอยางถาวร เชน แมคโคร (Makro) และอิเกีย (Ikea) หากลูกคาตองการถุงเพื่อที่จะใสของจะตองชําระเงินเพิ่มเพื่อ

ซ้ือถุงดังกลาวและแนวทางดังกลาวสามารถแกปญหาของการใชถุงพลาสติกและรักษาส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี  

 ส่ิงที่ประชาชนคนไทยตองเปล่ียนคือระบบความคิด คนไทยหลายคนเรียกรองตองการใสถุงพลาสติกเพียงเพื่อความ

สะดวกสบายไมใชความจําเปน แตหากลืมคิดถึงกระบวนการยอยสลายของขยะพลาสติกเหลาน้ันวาใชเวลายาวนานเทาใด มี

มลพิษออกมาระหวางกระบวนการกําจัดเทาใด และที่สําคัญที่สุดคือทรัพยากรธรรมชาติของเราตองเหลือเพียงใดจึงจะสามารถ

ตอบสนองบุคคลเหลาน้ีได จากการสังเกตุพฤติกรรมของชาวตางชาติเพศหญิงซ่ึงเปนชาวเยอรมันมาซ้ือสินคาที่หางสรรพสินคา

ฟูดแลนดสาขาศาลายาจํานวน 3 คน สินคาที่ซ้ือมีความหลากหลาย ไดแก นม โยเกิรต ซีเรียล ผลไม ยาสระผม แปรงสีฟน 

ฯลฯ ซ่ึงมีทั้งสินคาอุปโภคและบริโภค พบวาชาวตางชาติทั้ง 3 คน ไมมีการรับถุงพลาสติกจากพนักงานขายเลยแมแตคนเดียว 

และนําสินคาทั้งหมดใสตามซอกตาง ๆ ในกระเปาถือ จึงไดมีการสัมภาษณและพบวาเหตุผลที่ทั้ง 3 คนไมรับถุงพลาสติก 

เพราะตองการหยุดการใชถุงพลาสติกและลดภาวะโลกรอนที่กําลังเกิดขึ้นแลวในโลกใบน้ี และทั้ง 3 คนยังเกิดความสงสัยอยาง



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1240 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

มากถึงพฤติกรรมคนไทยที่รับถุงพลาสติกและบางรายที่ซอนถุง 2 ชั้นเพียงเพื่อถือไปเก็บในรถที่จอดอยูบริเวณหนา

หางสรรพสินคาที่รถเข็นสินคาสามารถเข็นสินคาไปไดถึงลานจอดรถ ส่ิงที่เกิดขึ้นเหลาน้ีเปนผลมาจากระบบความคิดทั้งน้ัน ใน

หลาย ๆ ประเทศที่พัฒนาแลวตามหางสรรพสินคาชั้นนํา ถึงแมจะมีการใหบริการถุงพลาสติกแกลูกคาโดยไมคิดคาบริการ

เพิ่มเติม แตลูกคาจํานวนมากที่ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเหลาน้ันเพียงเพื่อตองการชวยลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและรักษา

โลกใบน้ีเอาไวใหนานที่สุด   

 แนวทางในการรณรงคของประเทศไทยนอกจากการเปล่ียนระบบความคิดของคนไทยซ่ึงเปนเรื่องที่ทําไดยากแลว ยัง

ตองมีการเรียกเก็บคาถุงพลาสติกในราคาที่สูงในทุก ๆ รานสะดวกซ้ือ และหางสรรพสินคาทั่วประเทศไทย เพื่อใหประชาชนคน

ไทยทุกคนมีความตระหนักในทุก ๆ ครั้งที่นําสินคาใสถุงพลาสติก การขอถุงพลาสติกเพิ่มเพื่อแยกสินคา หรือการขอซอน

ถุงพลาสติกเพียงเพื่อใสสินคาหนัก ฯลฯ ซ่ึงการรณรงคในลักษณะน้ีในหางสรรพสินคาตามประเทศที่พัฒนาแลว เชน หางซาซา 

(Sasa) ประเทศฮองกง48 หรือหางดองกิโฮเต (Don Quijote) ประเทศญ่ีปุน49 ลวนแลวแตปฏิบัติในลักษณะน้ีกันมาชานาน

และผลที่ไดรับคือปริมาณขยะพลาสติกลดลงและประชาชนมีจิตสํานึกหรือระบบความคิดที่ตระหนักในการลดภาวะโลกรอนกัน

มากขึ้น  

 

6. ผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการรณรงคการลดภาวะโลกรอนในอดีตและปจจุบันภายในประเทศไทยและบางประเทศในเขต

ภูมิภาคอาเซียน 

  

จากการรณรงคเรื่องการลดภาวะโลกรอนในอดีตจนถึงปจจุบันของประเทศไทยพบวามีเพียงคนสวนนอยในประเทศ

ที่มีจิตสํานึกในการชวยกันลดการใชทรัพยากร ลดปริมาณขยะ50 ทิ้งขยะถูกประเภทและถูกสถานที่ เน่ืองจากมีเหตุการณ

จํานวนไมนอยที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษยเหลาน้ี เชน นํ้าทวม นํ้ารอการระบาย โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ฤดูกาลแปรปรวน 

ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย ฯลฯ จากผลการสํารวจพบวาในป พ.ศ. 2558 พบขยะพลาสติกจํานวนมากในมหาสมุทรและ

ประเทศไทยซ่ึงเปนประเทศที่มีธรรมชาติและทองทะเลอันงดงามกลับพบปริมาณขยะในมหาสมุทรสูงเปนอันดับที่ 6 ของโลก 

โดยปริมาณขยะสูงถึง 1.3 ลานตันตอป51 ซ่ึงประเทศอ่ืน 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) แหลงที่มา: 

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/article-

a0000375/ 
50

 ชญานิศ จําปรัตน และคณะ, ไทยรณรงคลมเหลว! ขยะถุงพลาสติกเพ่ิมตอเนื่อง, 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

เอเชีย และแอฟฟริกา และ 5 ประเทศเหลาน้ันเปนประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียนที่กําลังพัฒนาไปสูประชาคมโลก ซ่ึง

ถุงพลาสติกเปนของใชยอดนิยมทั่วโลก เชน ใสสินคาจากรานคาหรือตลาด เพราะมีนํ้าหนักเบา ราคาไมสูง และสะดวกตอการ

ใชงาน ในปจจุบันพบวาทั่วโลกมียอดการใชงานถุงพลาสติกจํานวน 5 แสนลานถึงหน่ึงลานลานใบตอป หรือเฉล่ียทุก 1 นาทีมี

การใชถุงพลาสติกอยางนอย 1 ลานใบ52  

 ประเทศอินโดนีเซีย ผูประสบปญหาจากขยะที่เกิดจากถุงพลาสติกจํานวนมากและพบปริมาณขยะพลาสติกใน

มหาสมุทรสูงเปนอันดับที่ 2 ของโลกรองจากจีน และเปนประเทศอันดับ 1 ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน พบวาใน 1 นาที 

ประชาชนชาวอินโดนีเซียใชถุงพลาสติกกันเกินกวา 1 ลานใบ53 ซ่ึงภาครัฐของประเทศอินโดนีเซียกําลังเรงรัดในการแกปญหาน้ี 

โดยในป พ.ศ. 2559 ไดรณรงคใหประชาชนลดการใชถุงพลาสติกใหนอยลง โดยการคิดคาถุงพลาสติกราคาใบละ 200 รูเปย 

หรือ 50 สตางค54 สําหรับผูที่ขอถุงพลาสติกและไดรับการตอบรับคอนขางดีจากผูกระกอบการรานคาและผูบริโภค นอกจากน้ี

ยังไดผลิตถุงพลาสติกที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมขึ้น เรียกวา เอ็นไวพลาส (Enviplast) ซ่ึงผลิตจากมันสําปะหลังและนํ้ามันพืช 

แตยังไมไดมีการใชกันแพรหลายมากนัก เน่ืองจากมีนักวิชาการออกมาคัดคาน เน่ืองดวยมันสําปะหลังเปนอาหารหลักของชาว

อินโดนีเซีย  

 ประเทศฟลิปปนส เปนอีกหน่ึงประเทศที่ประสบปญหาขยะจากถุงพลาสติกในมหาสมุทรสูงติดอับดับ 3 ของโลก โดย

ที่ผานมาไดพบกับปญหาส่ิงแวดลอมมากมาย เชน พบวาฬและโลมาเกยตื้นตายบริเวณอาวดาเวา มีเพียง 1 ใน 4 ตายจาก

สาเหตุทางธรรมชาติ ที่เหลือตายจากนํ้ามือมนุษย55 ฯลฯ ซ่ึงทางประเทศเองไดมีการเสนอขอเรียกรองตอประชาชนในประเทศ

และชาติสมาชิกอาเซียนชวยกันแกปญหาส่ิงแวดลอม โดยการงดการใชพลาสติกเพียงครั้งเดียวแลวทิ้ง56 เชน ถุง ขวด หลอด 

ฯลฯ เน่ืองจากปริมาณขยะพลาสติกในมหาสมุทรถึงระดับวิกฤตแลว และไดมีการเรียกรองใหบริษัทตาง ๆ ที่ไดประโยชนจาก

การใชพลาสติกครั้งเดียวแลวทิ้งรับผิดชอบและพัฒนาระบบโซอุปทานที่สะอาดมากขึ้นเพื่อลดปญหาดังกลาว 

                                                        
52 วรางคณา ศรนิล, มาตรการทางนโยบายเพ่ือลดการใชถุงพลาสติก: ประสบการณของตางประเทศกับการประยุกตใชในประเทศไทย. 

(ออนไลน). แหลงที่มา: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/download/28086/24134/  
53 Nation TV, อินโดฯคดิคาถุงพลาสติกเพ่ือลดขยะ. (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/th-

th/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 เปนอีกหน่ึงประเทศที่มีปญหาเรื้อรังเก่ียวกับขยะจํานวนมากและพบขยะในมหาสมุทรมากเปน

อันดับที่ 4 ของโลก โดยตามบริเวณชายหาดของเวียดนามจะพบกับเศษขยะและกนบุหรี่จํานวนมาก ซ่ึงในปที่ผานมา สถานที่

ทองเที่ยวในประเทศเวียดนาม เชน เมืองดานัง เติบโตจากการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวจีน หรือ

ประมาณ 90% ของนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด57 ทางรัฐบาลของเวียดนามจึงไดออกกฏระเบียบใหมในการหามนักทองเที่ยว

ทิ้งกนบุหรี่ ขยะทุกชนิด รวมทั้งหามปสสาวะและอุจจาระบนหาดทรายขึ้น ผูที่ละเมิดจะโดนปรับสูงสุด 300,000 ดง หรือ

ประมาณ 414 บาท เพื่อเปนการลดสาเหตุการเกิดขยะในทองทะเล นอกจากน้ีประเทศเวียดนามยังไดดําเนินการจัดการขยะที่

มีอยูในปจจุบันจากวิธีการฝงกลบและเผาซ่ึงสงผลกระทบตอชุมชมรอบขางเปนอยางมาก เปนวิธีการใชเทคโนโลยีเตาเผาขยะ

ปลอดมลพิษและดําเนินการกําจัดขยะบนภูเขาที่ไมสงผลรกระทบตอชุมชนรอบขางและนักทองเที่ยวอีกดวย58 

 นอกจากน้ียังพบวาอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกทั่วโลกมีอัตราเติบโตถึงรอยละ 8.6 ตอป59 ซ่ึงหากมองในมุมมอง

อุตสาหกรรมอาจพบวาเปนความสําเร็จ แตหากมองในมุมของผลกระทบจากอุตสาหกรรมเหลาน้ีจะพบวาเศษขยะจาก

พลาสติกกําลังจะเติบโตตามไปดวย และจะสงผลตอระบบนิเวศ สัตวตาง ๆ รวมถึงมนุษยเองดวย ในสวนของประเทศไทยเอง

น้ัน ทางภาครัฐบาลยังไมไดมีการสนับสนุนเรื่องของการผลิตถุงพลาสติกจากวัสดุธรรมชาติ ซ่ึงในการผลิตดังกลาวมีตนทุนที่สูง

กวาการผลิตถุงพลาสติกธรรมดา 2-3 เทา60 จึงสงผลใหผูประกอบการรานคาทั่วไปไมสามารถแบกรับตนทุนถุงพลาสติก

ดังกลาวได เน่ืองจากราคาสูงกวาถุงพลาสติกธรรมดามาก ปญหาเหลาน้ีจึงเปนที่มาของสาเหตุการเพิ่มของขยะพลาสติกและ

การเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติก เปนตน   

     

7. บทสรุป 

 

ภาวะโลกรอนน้ันถือไดวาเปนภัยอันตรายใกลตัวที่หลีกเล่ียงไมไดหากโลกถึงจุดวิกฤติ เพราะส่ิงมีชีวิตทุกชนิดตางใช

ชีวิตอยูบนโลกที่มีระบบนิเวศอันสมบูรณมาแตอดีต มีทรัพยากรหลากหลายชนิด มีฤดูกาลและปรากฏการณทางธรรมชาติอัน

งดงาม หากภาวะโลกรอนถึงระดับอันตราย จะสงผลใหส่ิงมีชีวิตตาง ๆ เชน ธรรมชาติอันงดงาม สัตวนํ้า สัตวบก รวมถึงมนุษย

เองก็ไมสามารถใชชีวิตไดบนโลกใบน้ี ซ่ึงภาวะโลกรอนน้ันสาเหตุสวนหน่ึงเกิดขึ้นจากพฤติกรรมอันเห็นแกตัวของมนุษยที่ไรซ่ึง

จิตสํานึก บทความฉบับน้ีจึงไดรวบรวมถึงสาเหตุ ผลกระทบ และวิเคราะหถึงแนวทางในการรณรงคและปลูกจิตสํานึกแก

ประชาชนคนไทยใหชวยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหอยูกับเราไดนานที่สุด ใหโลกของเราสวยงามที่สุด และ

ประหยัดทรัพยากรทุกอยางบนโลกใบน้ีใหมากที่สุด ไมเพียงแคหยุดการใชถุงพลาสติก แตการประหยัดทรัพยากรอ่ืน ๆ ก็

สําคัญเชนเดียวกัน ไดแก นํ้า ไฟฟา นํ้ามันดิบ และพลังงานอ่ืน ๆ วิธีการงดใชถุงพลาสติกน้ีอาจเปนเพียงจุดเริ่มตนใหคนไทย

รูจักคุณคาของการประหยัดทรัพยากร รูจักใชทรัพยากรและดูแลส่ิงแวดลอมอยางระมัดระวัง ไมใหสูญเปลาอีกตอไป ดวยวิธีที่

งายและสามารถทําไดทันทีและไดผลดีที่สุดคือการปฏิเสธใหเคยชินเปนนิสัย และเปนกิจวัตรตอไป เพื่อชาติของเรา เพื่อ

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 ไทยรัฐฉบับพิมพ, เจาะลึก สางวิกฤติขยะลนเมือง ตนแบบที่ไมอาจมองขา  "นามเวียด "ม. (ออนไลน). แหลงที่มา: 

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 จําปรัตน และคณะ, ไทยรณรงคลมเหลว! ขยะถุงพลาสติกเพ่ิมตอเนื่อง, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ออนไลน). แหลงที่มา: http://www.ictsilpakorn.com/ictmedia/detail.php?news_id=417#.W 

pf5iqiWbIU  
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บรบิทการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ศนูยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย  

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 

 

1อาจารยที่ปรึกษาวิจัย สาขาการการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2นักศึกษาปริญญาตรีสาขาการการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาบริบทพื้นที่ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ตําบลสระกะเทียม 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมโดยมีกลุมประชากร 4 กลุม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ และนักทองเที่ยวชาวไทย 

การวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงเปนการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตการณ จํานวน 30 คน โดยประกอบไปดวย 4 กลุม

คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยวชาวไทย การวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงเปนการสัมภาษณเชิงลึก

และการสังเกตการณ ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณที่ไดมาวิเคราะหเชิงพรรณนา ผลวิจัยพบวา ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบาน

ดอนทราย ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความนาสนใจในวัฒนธรรมของชุมชน ซ่ึงเปนวัฒนธรรมไทยทรงดํา 

ที่มีการสืบทอดเชื้อสายกันมาเปนระยะเวลานานรุนสูรุนจนถึงปจจุบัน และมีทรัพยากรทองถิ่น ที่เอ้ืออํานวยตอการจัดกิจกรรม

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปนทรัพยากรในพื้นที่คืออัตลักษณทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เดนชัด โดยเฉพาะการ

รําไทยทรงดําและการทอผาแบบดัง้เดิม 

 

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 in-

depth 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)  เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมหลักที่นํารายไดสูประเทศกอใหเกิดการจางงานและสรางรายไดใหกับประชากรในประเทศ 

นอกจากน้ียังเปนอุตสาหกรรมที่มีความเก่ียวเน่ืองไปยังธุรกิจอ่ืน ๆ มากมาย เชน ธุรกิจที่พัก สปา โรงพยาบาล รานอาหารและ

ธุรกิจสายบิน ซ่ึงทําใหธุรกิจเหลาน้ีมีการขยายเติบโตตามไปดวย นอกจากน้ันการทองเที่ยวยังเปนเครื่องมือในการพัฒนา

สงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึง สุวิทย ธีรศาศวัต (2538) ไดกลาวเก่ียวกับการทองเที่ยวไววา“การเดินทางทองเที่ยวเปนสิทธิ

มนุษยชนอยางหน่ึงที่รัฐพึงสนับสนุน” อุตสาหกรรมทองเที่ยวใหมีขีดจํากัดในเรื่องการผลิต (Limitless Industry) เพราะไม

ตองพึ่งสภาพภูมิอากาศเหมือนภาคการเกษตร ผลผลิตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ เสนอขายใหแกนักทองเที่ยว คือ ความ

สวยงามของธรรมชาติและแหลงทองเที่ยว ชายทะเล ภูเขา สภาพอากาศและส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น เชน พระบรมมหาราชวัง วัด 

โบราณสถาน  โบราณวัตถุ อาคารบานเรือนตาง ๆ  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ความเปนอยูของประชาชน 

ดังน้ัน อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญของหลากหลายประเทศที่นํามาสรางรายไดและการกระจายรายได

ชวยกระจายรายไดสูภูมิภาคมากยิ่งขึ้น นับเปนความไดเปรียบอยางมากของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว นอกจากนี้ยังชวย

สนับสนุน ฟนฟู อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี ซ่ึงเปนส่ิงดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวอีกดวย 

นอกจากน้ัน ชนัญ วงศวิภาค (2547) ประเทศไทยเปนอีกประเทศหน่ึงที่มีเสนหของความหลากหลายของชาติพันธ 

วัฒนธรรม และประเพณีตาง ๆ ซ่ึงจะมีความเปนเอกลักษณในแตละพื้นที่หรือในแตละภูมิภาคซ่ึงความเปนตัวตนของแตละชาติ

พันธุตางก็มีวิถีชีวิตที่ดํารงอยูบนพื้นฐานของความศรัทธา ความเชื่อ หรือส่ิงที่ไดรับสืบทอดกันมาเปนระยะเวลายาวนานจนถือ

ไดวาเปนวัฒนธรรมที่มีความเฉพาะของแตละชาติพันธุ ทั้งประเพณี พิธีกรรม ลักษณะการปลูกสรางบานเรือนที่อยูอาศัย การ

แตงกาย อาหาร ภาษา และการประกอบอาชีพ ซ่ึงถือวาเปนหน่ึงในทรัพยากรที่มีคุณคาของประเทศ และเปนทรัพยากรที่

สําคัญเปนอยางมากของชุมชนที่จะนําไปพัฒนาเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เม่ือกลาวถึงวัฒนธรรม Warren Kidd, (2002) ใหความหมายวา คือ “…Collective sense of belonging to a 

distincl ethnic, cultural or sub-cultural community…” หรือ ความรูสึก หรือ ส่ิงที่ยึดโยงความเปนชุมชน ชนเผา ชาติ

พันธุตาง ๆ ไวดวยกัน ซ่ึงสําหรับประเทศไทยน้ัน ภัทราวรรณ จันทรเนตร (2546) ไดกลาววา วัฒนธรรมไทย คือ วิถีชีวิตของ

คนไทยในสังคมไทย ซ่ึงเปนแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการใหความสําคัญ      

ตอบุคคลในชุมชนและนักทองเที่ยว ซ่ึงบุคคลในชุมชนเนนไปในทางการใหความรูแลกเปล่ียนประสบการณใหมๆการดูแลการ

ใหความสะดวกสบายตอนักทองเที่ยวที่ เกิดมาจากใจของบุคคลในชุมชนที่เปรียบนักทองเที่ยวเปนบุคคลในครอบครัว           

และนักทองเที่ยวสามารถเกิดความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไวเพื่อสืบสานหรือบอกเลาตอ

ใหกับบุคคลรุนหลังใหสะทอนใหเห็นถึงคุณคาของวัฒนธรรม ซ่ึงปจจุบันน้ันหลากหลายจังหวัดมีแหลงทองเที่ยวคลายคลึงกัน 

เริ่มหันมาใชวัฒนธรรมที่มีอยูในจังหวัดน้ันมาสรางเปนการทองเที่ยวรูปแบบใหมในพื้นที่ หรือวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชุนมา

เผยแพรตอนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้นเพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีสวนรวม ไดสัมผัสประสบการณแปลกใหม และ เปนการ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวในพื้นที่อีกดวย  

จังหวัดนครปฐมเปนอูอารยธรรมสําคัญที่มีประวัติความเปนมายาวนานในแผนดินสุวรรณภูมิ เปนเมืองเกาแกที ่มี

ความเจริญรุงเรืองดานพระพุทธศาสนา สมัยทาวรดี และเปนเมืองโบราณที่มีความสําคัญมากแหงหน่ึง จึงมีความไดเปรียบดาน

การทองเที่ยว เน่ืองจากจังหวัดนครปฐมเปนเมืองแหงวัฒนธรรมอันเกาแกจึงมีแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส่ือใหเห็นถึงวิถี

ชีวิตความเปนอยูของคนไทยและจังหวัดนครปฐมในสมัยกอนอยูมากมายหลายแหงดวยกัน อาทิ ชุมชนบางหลวง ลาวคลั่ง 

ศูนยวัฒนธรรมชาวโซงบานเกาะแรด ซ่ึงรวมไปถึง ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ตําบลสระกะเทียม อําเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเปนพิพิธภัณฑขนดเล็ก ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ ตองการนําเสนอถายทอดภูมิปญญาของชาวไทยทรงดําใน
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อดีต มีการทอผา การจัดแสดงรูปแบบบานของชาวไทยทรงดํา และการแสดงรําฟอนแคนใหไดชม ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรม

ของชาวไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม (เว็บไซตนครปฐม http://www.nakhonpathom.go.th, สืบคนเม่ือ 11 มกราคม 

พ.ศ. 2561) 

เน่ืองจาก ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม น้ันยังไม

เปนที่รูจักของนักทองเที่ยว เน่ืองจากขาดการพัฒนากิจกรรมเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรูจักถึงวัฒนธรรมไทยทรงดํา และยังไมได

รับการสงเสริมใหเปนอีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมเทาที่ควร แมแตชาวนครปฐมบางทานยังไมทราบ ซ่ึงศูนย

วัฒนธรรมแหงน้ีมีความนาสนใจเพราะเปนการถายทอดเรื่องราวของชาวไทยทรงดําในอดีต และการทอผามาจัดแสดง และ

เผยแพรใหนักทองเที่ยวไดชม ปจจุบันศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํายังมีจํานวนไมมากซ่ึงสมควรไดรับการสนับสนุนใหมีการเขามา

เยี่ยมชมจากนักทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรู และไดสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดําในอดีตที่หาดูไดยากในปจจุบัน 

และสวนหน่ึงยังเปนการสรางรายไดใหกระจายไปสูชุมชนอีกดวย ดวยเหตุน้ีคณะผูวิจัยมีความสนใจศึกษาบริบทพื้นที่ของศูนย

วัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนหาเอกลัษณหรือจุดเดนใน

พื้นที่เพื่อนํามาพัฒนาใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยวชมและสืบสานวัฒนธรรม

ไทยทรงดํา  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่ของศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การทองเที่ยว 

Alavanh Phanthavong. (2009). กลาวถึง การทองเที่ยวเปนการเดินทางจากที่อยูอาศัย ไปยังสถานที่อยูหางไกล 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการพักผอน ศึกษาเรียนรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอม และองคประกอบตาง ๆ ของสถานที่ที่เดินทางผานไปหรือ

สถานที่ทองเทีย่วที่เขาไป และหาประสบการณที่แปลกใหมเปนส่ิงที่ไมไดพบเห็นในชีวิตประจําวันในภูมิลําเนาของตนเอง 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย อธิบายวาการทองเที่ยว คือ การเดินทางตามเงื่อนไขที่กําหนดเปนสากล 3 ประการ

ไดแก ประการแรก เดินทางจากที่อยูปกติไปที่อ่ืนชั่วคราว ประการที่สอง เดินทางโดยสมัครใจและประการสุดทาย ไมใช

เดินทางไปประกอบอาชีพหรือหารายได และไมใชนักศึกษาที่ศึกษาอยูในจังหวัดที่เดินทางไปโดยที่จุดประสงคของการเดินทาง 

ไมเฉพาะเพื่อการพักผอนหรือสนุกสนานรื่นเริงแตรวมถึงเพื่อประชุมสัมมนา ศึกษาหาความรูเพื่อการกีฬา ติดตอธุรกิจ หรือ

เยี่ยมญาติ (ยุพดี เสตพรรณ, 2548) ซ่ึงสอดคลองกับ การทองเที่ยวโดยองคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism 

Organization หรือ WTO) (http://www.tourism.go.th, สืบคนเม่ือ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560) ใหความหมายของการ

ทองเที่ยววาหมายถึง การเดินทางใด ๆ ก็ตามเปนการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 ประการดังน้ี  

1) การเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเปนการชั่วคราว แตไมใชไปตั้งหลักแหลงเปนการถาวร 

2)  การเดินทางน้ันเปนไปดวยความสมัครใจหรือความพึงพอใจของผูเดินทางไมใชเปนการถูกบังคับ ไมใชเพื่อทาง

สงคราม 

3) เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตามที่ไมใชประกอบอาชีพหรือหารายไดแตเดินทางมาเพื่อการพักผอน

หยอนใจ เพื่อเยี่ยมญาติพี่นอง เพื่อความเบิกบาน บันเทิงเริงรมยเพื่อเลนกีฬาตาง ๆ เพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อการศึกษาหา

ความรูและเพื่อติดตอธุรกิจ 
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สงศรี วงษเวช (2545) ใหความหมายของการทองเที่ยววา หมายถึงการเดินทางออกจากที่พักเปนการชั่วคราว       

เพื่อพักผอนหยอนใจ เยี่ยมญาติ หรือวัตถุประสงคอ่ืนใดที่ไมใชเพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายไดเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน

เพลิดเพลินและผอนคายความเครียดในยามวาง หรือเม่ือเวลาที่ตองการจะพักผอนซ่ึงอาจเปนการทองเที่ยวที่ใหความรูและ

ประสบการณจากการเดินทางทองเที่ยว 

ดังน้ัน การทองเที่ยวคือการเดินทางเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ เชน เพื่อการพักผอนหรือหาประสบการณแปลกใหม

นอกจากน้ันการทองเที่ยวยังเปนกิจกรรมนันทนาการที่มีความสัมพันธกับผูที่เก่ียวของดานการทองเที่ยวชุมชน ทองถิ่น        

โดยเปนการเดินทางไปยังที่อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่พักอาศัยประจําดวยความสมัครใจและไมใชเพื่อการประกอบอาชีพ 

 

รูปแบบการทองเที่ยว  

ฉันทัช วรรณถนอม (2544) ไดกลาวถึง รูปแบบการทองเที่ยววา รูปแบบการทองเที่ยวไดใหความเห็นสอดคลองกัน 

วาการทองเที่ยวในประเทศไทยมีการพัฒนามาตั้งแตป พ .ศ. 2467 สมัยพระบรมวงศเธอพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ครั้นทรง

ดํารงตําแหนงผูบัญชาการรถไฟในครั้งน้ันการทองเที่ยวในประเทศไทยยังเปนการทองเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติและสถานที่

ราชการหรือสถานที่สําหรับทางชาวตางชาติที่มาในประเทศไทยแตเม่ือประมาณ 10 ปที่ผานมา ทางองคการทองเที่ยวโลกไดมี

การกําหนดรูปแบบการทองเที่ยวไดสามรูปแบบไดแกรูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติและรูปแบบการทองเที่ยวใน

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) ซ่ึงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะอยูในรูปแบบของการทองเที่ยว

แหลงวัฒนธรรม(cultural based tourism) ประกอบดวย 

1) ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (historical tourism) คือการเดินทางทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางโบราณคดี และ

ประวัติศาสตร เพื่อชื่นชมในสถานที่ทองเที่ยวยอกจากน้ันยังไดความรูมีความเขาใจตอประวัติศาสตรและโบราณคดี ในทองถิ่น

และมีจิตสํานึกตอการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณคา  

2) ทองเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) คือ การเดินทางทองเที่ยว         

เพื่อชมงานประเพณีตาง ๆ  ที่ชาวบานในทองถิ่นน้ัน ๆ จัดขึ้น เพื่อความเพลิดเพลิน การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรมตาง ๆ 

และไดรับความรูมีความเขาใจตอสภาพสังคมและวัฒนธรรม และไดมีประสบการณใหมๆ เพิ่มขึ้น 

 3) ทองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism) คือ การเดินทางทองเที่ยวในหมูบาน ชนบทที่

หรือพื้นที่ที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสรางสรรคที่มีเอกลักษณพิเศษมีความโดดเดนมีความสรางสรรคและภูมิปญญา

พื้นบาน มีความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่น  

ดังน้ัน รูปแบบของการทองเที่ยวในปจจุบันน้ันมีหลากหลายรูปแบบจะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของนักทองเที่ยว และ

ผูเก่ียวของดานการทองเที่ยว ซ่ึงสวนใหญเนนการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้งการสรางจิตรสํานึกในการอนุรักษในดานตาง ๆ 

รวมถึงการสรางประโยชนใหเกิดแกชุมชนทองถิ่น และสามารถจําแนกได 3 รูปแบบคือ1) รูปแบบการทองเที่ยวในแหลง

ธรรมชาติ 2) รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม 3) รูปแบบการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ 

 

องคประกอบทางการทองเที่ยว 

พยอม ธรรมบุตร (2549) ไดแบงองคประกอบของการทองเที่ยวเปน 5 ประเภท ดังน้ี  

(1) การเขาถึงแหลงทองเที่ยว (Accessibility) ไดแกการมีระบบโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม เชน ระบบคมนาคม 

สนามบิน ตลอดจนบริการดานอุตสาหกรรมขนสง เชน การขนสงทางอากาศ ทางบกและทางนํ้า ซ่ึงจะเอ้ืออํานวยให

นักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปถึง จุดหมายปลายทาง (Destination) หรือแหลงทองเทีย่ว (Attraction) 
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(2) การมีที่พักแรมเพื่อรองรับนักทองเที่ยว (Accommodation) ที่ตองการคางคืน ไดแก ที่พัก ประเภทตาง ๆ เชน 

โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส โฮมสเตยที่พักแรมประเภทตาง ๆ จะมีส่ิงอํานวยความสะดวกในระดับตาง ๆ กันซ่ึงจะทําใหมีราคา

และบริการในระดับตาง ๆ กัน ไดแก ภัตตาคาร สระวายนํ้า ฟตเนสเซ็นเตอรซาวนาศูนยกลางธุรกิจและส่ิงอํานวยความสะดวก 

(3) แหลงทองเที่ยว (Attraction) นับเปนองคประกอบที่มีความสําคัญสูงสุด ของการเดินทาง เพราะเปนจุดดึงดูดให

นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวอาจเปน แหลงธรรมชาติที่มีความโดดเดน เชน แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตรเชน ปราสาทพนมรุง แสดงถึงความรุงเรืองของอาณาจักรขอม การทองเที่ยวชนบทเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชาวบาน 

เรียนรูถึงภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนโบราณสถานยุคเกาแกกอนประวัติศาสตรเชนวัฒนธรรม บานเชียง เปนตน 

(4) กิจกรรมการทองเที่ยว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist Activities and Recreational 

Activities) นับเปนองคประกอบที่สําคัญในยุคปจจุบันเพราะการ ทองเที่ยวมิไดหมายถึง เพียงแคการเดินทางไปชม

โบราณสถาน อนุสาวรีย ความงดงามของธรรมชาติเทาน้ัน แตเปนการที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ ไดแกการ

เดินปา การลองแกงในแมนา การปนหนาผา การดํานํ้า การตกปลาหมึกในทะเลลึก ตลอดจนการรวมกิจกรรมกับชุมชนเจา

บาน เชน การดํานาการเก่ียวขาวการวมพิธีบายศรีสูขวัญ เปนตน ซ่ึงกิจกรรมทัง้หมดจะ เปนประสบการณที่อยูในความทรงจํา 

ของนักทองเที่ยวและกิจกรรมดังกลาวมักกอใหเกิดการ กระจายรายได 

(5) บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีใหนักทองเที่ยว (Ancillary) อาทิเชน บริการดาน รานอาหารโรงพยาบาล ไปรษณีย 

สถานีบริการนํ้ามัน รานคา รานขายของที่ระลึก หองสุขา เปนตน 

 

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

พนมพร สารสิทธิยศ (2552) กลาวถึงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมายถึง การ

ทองเที่ยวเพื่อชมส่ิงที่แสดงความเปนวัฒนธรรม เชน ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุขนบธรรมเนียม

ประเพณี วิธีการดําเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนงและส่ิงตาง ๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุงเรืองที่มีการพัฒนาใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม การดําเนินชีวิตของบุคคลในแตละยุคแตละสมัยของบุคคลในอดีตที่สืบทอดกันมาจนถึงคนรุนปจจุบั น 

สอดคลองกับพะยอม ธรรมบุตร (2548) ไดใหความหมายวา การทองเที่ยวซ่ึงใหความสําคัญกับวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว

และสถานที่ เปนจุดหมายปลายทางของการเดินทางทองเที่ยวนักทองเที่ยวจะสนใจวิถีชี วิต มรดกวัฒนธรรม ศิลปะ 

อุตสาหกรรมและกิจกรรมนันทนาการของชุมชนทองถิ่น นักทองเที่ยวจะเยี่ยมชมและศึกษาแหลงประวัติศาสตร ศิลปะ 

มหกรรมและงานแสดงสินคาหัตถกรรม พิพิธภัณฑทุกประเภท ศิลปะการแสดงและทัศนศิลปตลอดจนแหลงมรดกตาง ๆ  

สุพัตรา สุภาพ (2536) ไดกลาววา วัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกส่ิงทุกอยางอันเปนแบบแผนในความคิด

และการกระทําที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมกลุมใดกลุมหน่ึงหรือสังคมใดสังคมหน่ึงมนุษยไดคิดสรางระเบียบ

กฎเกณฑวิธีการในการปฏิบัติการจัดระเบียบตลอดจนระบบความเชื่อ ความนิยม ความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ขณะที่ราณี อส 

ชัยกุล (2546) ไดใหความหมายของการ ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวา หมายถึง การทองเที่ยวเพื่อชมหรือสัมผัส

ศิลปวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ ไดแก สถาปตยกรรม จิตรกรรมประติมากรรม ภาษาและวรรณกรรม หัตถกรรม นาฏศิลปและ

ดนตรี รวมทั้งงานเทศกาล ประเพณี 

สุรีพร พิพัฒนฐิติกร (2542) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วาคือส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นเปนแบบแผน

พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู ความรู ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ วิถีชีวิต ซ่ึงสมาชิกในสังคมเปนเจาของและมีการถายทอด

ตอกันมา คลายคลึงกับหยกทิพยและในสิงห (2554) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไววา คือการเดินทางไป

ยังสถานที่ใดสถานที่หน่ึงเพื่อชื่นชมส่ิงที่มนุษยเปนผูริเริ่มขึ้นจนกลายเปนมรดกตกทอดจากรุนสูรุน ไดแกวิถีชีวิต ภาษา ความรู

ความเชื่อ ศิลปะ ศิลปกรรม กฎหมาย ประเพณี เปนตน โดยการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมจะเปนการทองเที่ยวที่ควบคูไปกับ

การอนุรักษ มีการวางแผนการอนุรักษและการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนและประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการระดม
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ความคิด ในการวางแผนการอนุรักษและการปกครองตอแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมน้ัน ๆ ใหคงไวซ่ึงคุณคาของมรดกทาง

วัฒนธรรมและเปนแหลงคนควาหาประสบการณ สรางความประทับใจ แกผูมาเยือนสืบไป 

สรุปไดวาความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเดินทางไปเพื่อแสวงหา

ประสบการณใหมๆ เชน การเรียนรู การสัมผัส การชมเอกลักษณความงามของวัฒนธรรมและคุณคาทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

ความเปนอยูของกลุมชนอ่ืนหรือความแตกตางทางวัฒนธรรมของชนตางสังคม เชนในเรื่องของ ดานศิลปวัฒนธรรม 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนเรื่องราวและคุณคาของ รูปแบบวิถีชีวิต การแตงกาย ความเชื่อทางศาสนา ที่กลาวมานี้

ลวนแตเปนส่ิงดึงดูดใจที่สําคัญที่สามารถชวยกระตุนใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมีจิตสํานึกในการรักษามรดกทาง

วัฒนธรรม 

 

หลักการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

บุญเลิศ จิตตั้งพัฒนา (2548) ไดกลาวถึงหลักการของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4 ประการ ดังน้ี 

1) เปนการทองเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับความสําคัญ คุณคา ประวัติศาสตร ความเปนมาของ

ทรัพยากรวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยวน้ัน เพื่อเปนขอมูลใหแก นักทองเที่ยวนักทองเที่ยวในการเพิ่มคุณคาของประสบการณ

ในการเขาชม ในขณะเดียวกันก็จะกอใหเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น  

2) เปนการทองเที่ยวที่มีการปลูกฝงสรางจิตสํานึกของคนในชุมชนทองถิ่นใหเกิดความรัก หวงแหน รักษาและดึงดูด

ชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนดวยและไดรับประโยชนตอบแทนจากการทองเที่ยวใน

รูปแบบตาง ๆ เชน การจางงาน การบริการนําเที่ยวการใหบริการขนสง การขายของที่ระลึกเปนตน  

3) เปนการทองเที่ยวที่มีการใหความรูแกนักทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความเขาใจใน วัฒนธรรมและไดรับความเพลิดเพลิน 

พรอมทั้งสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยว ทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  

4) เปนการทองเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบานหรือของชุมชนอ่ืน รวมทั้ง เคารพในวัฒนธรรม ศักดิ์ศรี 

และผูคนของตนเองดวย  

นอกจากน้ีวงศธีรา สุวรรณิน (2557)  ไดกลาววา หลักการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังน้ี 

1) ใหความรูแกนักทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมและไดรับความเพลิดเพลิน พรอมทั้งสรางจิตสานึก

ในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยววัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

2) ปลูกฝงสรางจิตสานึกของคนในชุมชนทองถิ่นใหเกิดความรักหวงแหน รักษา และดึงชุมชนทองถิ่นเขามามีสวน

รวมในการบริหาจัดการทรัพยากรของตน และไดรับประโยชนตอบแทนจากการทองเที่ยวในระบบตาง ๆ 

3) เคารพวัฒนธรรมของพื้นบาน หรือของชุมชนอ่ืนรวมทั้งเคารพวัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และผูคนของตนเองดวย 

4) ศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับความสําคัญ คุณคาประวัติศาสตร ความเปนมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหลง

ทองเที่ยว เพื่อเปนขอมูลใหแกนักทองเที่ยวในการเพิ่มคุณคาของประสบการณในการเขาชม ในขณะเดียวกันก็จะกอใหเกิด

ความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น  

ดังน้ัน หลักการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถทําใหนักทองเที่ยวเกิดการอนุรักษ ทั้งในชุมชนและนักทองเที่ยว

รวมไปถึงการเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบานหรือของชุมชนอ่ืน ๆ และที่สําคัญยังสามารถที่จะมีการรักษาคุณคาของวัฒนธรรม

น้ัน ๆ ใหยังคงอยูและยังสามารถปลูกฝงจิตสํานึกในการใหนักทองเที่ยวเขามามีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยว  

 

ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา  

ชุมชนสระกะเทียมตั้งอยูที่ 36 หมู 9 ตําบลสระกระเทียม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พื้นที่สวนใหญมี

คลองชลประทาน มีแหลงนํ้าไหลผาน เหมาะกับการทําการเกษตร เปนที่อยูอาศัยและแหลงการคาของบุคคลในพื้นที่ ในเขต

พื้นที่ติดตอน้ันทางทิศเหนือจะติดกับตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ทิศใตจะติดกับ  ตําบลดอนใหญ อําเภอ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 
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บางแพ จังหวัดราชบุรี  ทิศตะวันออกจะติดกับ ตําบลหนองดินแดง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมทิศตะวันตกจะติด

กับ ตําบลสวนปาน อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ศูนยวัฒนธธรรมไทยทรงดําไดเริ่มเดิมทีไดอพยพมาจากหนองปรง 

อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ในหมูบานเดิมไดชื่อวัดรางสระกะเทียม ในปจจุบันไดเปล่ียนมาเปน หมูบานดอนทราย เพื่อให

สอดคลองกับชื่อหมูบานดอนทราย ในพื้นที่ ตําบลสระกะเทียม และมีเพียงหมู 9 ที่เปนไทยทรงดํา มี 167 หลังคาเรือน และที่

เปนไทยทรงดําจริงประมาณ 120 หลังคาเรือน มีประชากรในหมูบานดอนทรายทั้งหมด 678 คน ตั้งแตอพยพมามีผูใหญบาน

รวมทั้งส้ิน 10 คน ปจจุบันน้ีเปน ผูใหญจุฬา สิงหลอ ซ่ึงอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลสระกะเทียม และไดมี

การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดํามาประมาณ 8 ปแลว และไดเขารวมกิจกรรมกับชาติพันธอ่ืน ๆ หลายชาติพนัธอีกดวย 

 

4. วิธีการวิจัย 

 

 การดําเนินวิจัยเปนวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายที่ศึกษาแบงออกเปน 4 กลุม ดังน้ี  

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. การศึกษาขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับชุมชนพื้นที่สระกระเทียม โดยศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวของรวมทั้งเอกสารวิจัยที่มี

ความเก่ียวของ นอกจากน้ียังมีการเก็บขอมูลจากแหลงตางๆเชน ส่ือ อินเตอรเน็ตและสํารวจสถานที่จริง จากบุคคลที่เก่ียวของ 

ภาครัฐและเจาหนาที่รัฐ ภาคเอกชน กลุมชาวบานหรือประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยว  

2. การสัมภาษณ (Interview) ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) โดยผูวิจัยสัมภาษณผูใหขอมูลในพื้นที่

ศึกษา เพื่อนําขอมูลตางๆที่ได นํามาวิเคราะหและประเมินผล 

3. การสังเกต (Observation) ใชการสังเกต 2 วิธีคือ การสังเกตแบบมีสวนรวม โดยผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ ที่ผูถูกสังเกตกระทําอยู  และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยการสังเกตขณะที่ผู สังเกตไมรูตัว เชน 

สภาพแวดลอมโดยทั่วไป วิถีชีวิตประจําวันของคนในชุมชน 

 

4. ผลการวิจัย 

 

 จากการศึกษาพบวา ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย หางจากอําเภอเมืองนครปฐม ภายในศูนย

วัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทรายน้ันไดมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและเอกลักษณ ซ่ึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนสวน

ใหญ คือ การทําเกษตร ทํานา เล้ียงสัตว และการใชชีวิตอยางพอเพียง พื้นที่ในศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย มี

รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการสรางบานจําลองในแบบของไทยทรงดํา ไวใหนักทองเที่ยวชม และมีโรงทอผาที่ทํา

การทอโดยกลุมสตรีชาวบานในชุมชนวัดใหมดอนทราย ที่เปนชาวไทยทรงดํา มีการทอผาเพื่อจําหนายเปนของที่ระลึก สราง

รายไดใหกับคนในชุมชนอีกดวย ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม แรกเริ่มเดิมทีไดอพยพมาจากหนองปรง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ในหมูบานมีวัดซ่ึงเดิมไดใชชื่อวาวัดรางสระ

กะเทียม แตในปจจุบันไดเปล่ียนมาเปน วัดใหมดอนทราย เพื่อใหสอดคลองกับชื่อหมูบานดอนทราย ในพื้นที ่ ตําบลสระกะ

เทียม และมีเพียงหมู 9 ที่เปนไทยทรงดํา มี 167 หลังคาเรือน และที่เปนไทยทรงดําจริงประมาณ 120 หลังคาเรือน มี

ประชากรในหมูบานดอนทรายทั้งหมด 678 คน ตั้งแตอพยพมามีผูใหญบานรวมทั้งส้ิน 10 คน ปจจุบันน้ีเปน ผูใหญจุฬา      

สิงหลอ ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย มีการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดํามาประมาณ 8 ปแลว และได
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เขารวมกิจกรรมกับชาติพันธอ่ืน ๆ หลายชาติพันธอีกดวย และในปจจุบันศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย อยูใน

ความดูแลของคุณลุงสุเทพ สิงหลอ ผูทําหนาที่เปนหัวหนาศูนยฯ และชาวบานหมูที่ 9 ตําบลสระกะเทียม ภายในศูนย

วัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย เปดใหนักทองเที่ยวเขาชม โดยมีการจัดแสดงบานจําลองที่สรางในรูปแบบของไทย

ทรงดํา เหมือนกับสมัยกอน และโรงทอผา ที่เม่ือกอนเปนโรงครัวของวัดใหมดอนทราย แตไดเปล่ียนมาเปนโรงทอผาในปจจุบัน 

เปดไวเพื่อใหคนในชุมชนที่มีเวลาวาง หรือวางจากงาน เขามาทอผา เพื่อเปนการหารายไดเสริมอีกดวย เรื่องของวัฒนธรรม

และประเพณี ชาวไทยทรงดําในหมูบานดอนทราย มีประเพณีที่สืบทอดกันมานานหลายประเพณี แตที่สําคัญคือประเพณี ที่จะ

จัดขึ้นกลางเดือนเมษายนของทุกป เปนงานเล้ียงฉลองของชาวไทยทรงดํา ภายในงานมีการละเลน และอาหารของไทยทรงดํา 

ที่นาสนใจมากมาย ที่เปนเอกลักษณของชุมชนอีกอยางคือ การแตงกายของนักเรียนโรงเรียนวัดใหมดอนทราย ที่มีการแตงกาย

ชุดไทยทรงดําทุกวันศุกร เพื่อใหเด็กไมลืมวัฒนธรรมการแตงกายดั้งเดิมของไทยทรงดํา และเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวอยาง

มาก สถานการณการทองเที่ยวในปจจุบันของศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย เปนไปในทางที่ไมคอยดีนัก 

เน่ืองจาก ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ยังมีคนรูจักไมมาก นาน ๆ ที จะมีนักทองเที่ยวเขามาชม แตมีการออก

งานนอกสถานที่หลายงาน ทําใหศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย มีคนรูจักเพิ่มมากขึ้น 

 

5. การอภิปรายผลการวิจัย 

 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย กอตั้งขึ้นมายาวนานถึง 8 ป โดย

ปจจุบันมีนายสุเทพ   สิงหลอ เปนประธานศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ดูแลรวมกับชาวบานภายในชุมชุน 

ศูนยวัฒนธรรมมีความโดดเดนในเรื่องของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เน่ืองจากมีการแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทย

ทรงดํา อาทิเชน การรําไทยทรงดํา การแตงกาย และการทอผา ที่มาจากกลุมสตรีชาวบานในหมูบานที่เปนชาวไทยทรงดํา

อยางแทจริง ในปจจุบันเปดใหนักทองเที่ยวเขาชม โดยมีกิจกรรมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นาสนใจ เชน การรําไทยทรงดํา เปน

กิจกรรมที่ชาวบานจะมีการรําในแบบของไทยทรงดํา เปนการรําวง และใหนักทองเที่ยวสามารถเขารวมรํา รวมสนุกดวยได 

และกิจกรรมชมการสาธิตวิธีการทอผาแบบไทยทรงดํา โดยกลุมสตรีชาวบานจะมาทําการทอผาและสาธิตวิธีการทอผาในแต

ละลายใหกับนักทองเที่ยวไดชม โดยกิจกรรมทั้งสองอยางน้ีน้ันตองใชวัฒนธรรมของไทยทรงดําเขามาชวย ซ่ึงสอดคลองกับ 

สมเกียรติ ชัยวิบูลย (2550) กลาวไววา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนธุรกิจการทองเทียวประเภทหน่ึงซ่ึงเนนความสําคัญกับ

แหลงทองเที่ยวที่เก่ียวของกับมรดกประเพณีที่สืบทอดตอ ๆ กันมาและวัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจ โดยส่ิงที่ดึงดูดความสนใจ

นักทองเที่ยวน้ันมีหลายอยางประกอบดวย วิถีชีวิต พิพิธภัณฑ การแสดงแหลงโบราณคดี ศิลปะ ละคร การแสดงดนตรีสากล 

การแสดงดนตรีพื้นบาน ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา หัตถกรรมงานฝมือและการกระทําอ่ืน ๆ ซ่ึงเก่ียวของกับวัฒนธรรม 

สอดคลองกับ จุฑามาส คงสวัสดิ์ (2550) และดวงสมร ฟกสังข (2552) ไดกลาววา วัฒนธรรม คือ พฤติกรรมของมนุษยที่เกิด

จากการเรียนรู รวมทั้งผลิตผลที่เกิดจากการเรียนรู และนักมนุษยวิทยาใชเปนเครื่องมือเพื่อ ทําความเขาใจประเพณีและ

วัฒนธรรมที่แตกตางกันของมนุษยในสังคมตาง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งเขาใจในตัวเองและสังคมดวย ดังน้ันบริบทพื้นที่ศูนยวัฒนธรรม

ไทยทรงดํามีความโดดเดนที่เห็นไดชัดเจนในความเปนตัวตนของชาติพันธและมีวิถีชีวิตที่มีความเปนเอกลักษณที่สามารถนํามา

เปนจุดขายหรือการตอยอดในการหาแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่หรือกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อเปนการดึงดูด

นักทองเที่ยวใหเขามาเยี่ยมชมในพื้นที่และเพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางจิตสํานึกใหกับคนในพื้นที่ในการรักและหวงแหน

วัฒนธรรมในพื้นที่ของตนเองและพรอมที่จะสืบตอไป  
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6. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป   

 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนศึกษาบริบทศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม เม่ือพื้นที่ดังกลาวมีความชัดเจนในบริบทพื้นที่การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแลว ส่ิงที่นาสนในใจในการทําการ

วิจัยในครั้งตอไปคือ การประชาสัมพันธที่ดีในเรื่องของการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจากน้ันการสราง

เสนทางเชื่อมโยงทางการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวมทั้งการพัฒนาผาทอใหมีชื่อเสียง และมีความโดดเดนเปน

เอกลักษณของศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย โดยการดีไซน ในรูปแบบใหมตามแฟชั่น สมัยใหม เพื่อใหเปนที่

สนใจของคนทุกเพศ ทุกวัย หากไดรับการพัฒนา ผาทอของศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย จะสามารถเปน

สินคา ของที่ระลึกที่มีชื่อเสียง และสรางรายไดใหกับคนในชุมชนไดมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทของชุมชน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวที่มีตอ

ชุมชน 2) ศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของชุมชน เพื่อนําจุดแข็งและโอกาส มาแกไขจุดออนและอุปสรรคของชุมชน 

และ 3) สรางแผนพัฒนาชุมชน เพื่อใหไดแผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยเก็บ

รวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลหลักประกอบดวย ทานสมณะ ตัวแทนจากโรงพยาบาลหวยพลู ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญ ผูนําชุมชน 

ผูประกอบการรานคา ประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวนทั้งหมด 29 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณ        

ก่ึงโครงสราง แบบสังเกตการณ และแบบวิเคราะห SWOT 

ผลการวิจัยพบวา บริบทของชุมชนปฐมอโศกเปนชุมชนที่มีการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและบุญนิยมพึ่งตนเอง 

ซ่ึงจากการวิเคราะห SWOT พบวา มีจุดแข็ง ไดแก เปนชุมชนตนแบบผูมีศีล รับประทานอาหารมังสวิรัติ มีกองทุนสาธารณะ

โภคี เปนแหลงเรียนรูดานยาสมุนไพร และมีชองบุญนิยมทีวี จุดออน ไดแก รอบชุมชนไมเขาถึงการปฏิบัติของชุมชน ไมมี

มัคคุเทศกนําชม และเว็บไซตชุมชนไมทันสมัย โอกาส ไดแก หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุน นักทองเที่ยวสนใจการทองเที่ยว 

เชิงสุขภาพ แผนพัฒนาฉบับที่12 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีกระแสการอนุรักษพลังงานส่ิงแวดลอม และอุปสรรค 

ไดแก มีคูแขงดานผลิตภัณฑ รานอาหารภายนอกชุมชนเขามาดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยว เสนทางคมนาคมเขาถึงไม

สะดวก และพฤติกรรมนักทองเที่ยวเปนการพักผอนมากกวาการเรียนรู สําหรับแผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนปฐมอโศก             

มีวิสัยทัศน คือ ชุมชนปฐมอโศกจะเปนแหลงเรียนรู การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เผยแผวิถีธรรมสถานแดนอโศก ฝกตนรักษาศีล 

 

คําสําคัญ: แผนพัฒนาการทองเที่ยว  การทองเที่ยวโดยชุมชน  ชุมชนปฐมอโศก 
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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 มาผลิตบริการอยางใดอยางหน่ึงดาน

การทองเที่ยวที่กอใหเกิดความสะดวกสบายหรือความพึงพอใจแกนักทองเที่ยว กอเกิดรายไดมหาศาลใหแกประเทศและชุมชน

ทองถิ่น ทั้งยังสรางรายไดใหกับประเทศเปนอันดับหน่ึงและเปนอุตสาหกรรมที่ผลักดันใหเศรษฐกิจของประเทศใหดีขึ้น  

(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555)   

การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism – CBT) เปนการทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของ

ส่ิงแวดลอม โดยชุมชนเขามามีบทบาทในการเปนเจาของ การบริหาร การจัดการ และผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยว

สวนใหญชุมชนไดรับประโยชนและกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางชุมชนเจาบานและนักทองเที่ยว โดยมีจุดมุงหมาย

เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการทองเที่ยว อันเปนรูปแบบหน่ึงของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (นิพล เชื้อเมืองพาน, 2557: 32) 

ในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นน้ัน การวิเคราะห SWOT เปนเครื่องมือสําคัญในการ

ประเมินสถานการณ โดยการวิเคราะหทั้งสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกชุมชน หากขาดแผนพัฒนาการ

ทองเที่ยวชุมชน จะทําใหคนในชุมชนไมเห็นจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของชุมชน ในการพัฒนาอยางมีเปาหมายคน

ในชุมชนตองมีสวนรวมคิด รวมกําหนดแนวทางและทํากิจกรรมการพัฒนารวมกัน โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงจาก

ภายนอก ดวยการคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมในทองถิ่นเปนหลัก ซ่ึงการ

แกปญหาจําเปนตองมีความรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลกระทบอยางรอบดาน สําหรับปญหาที่พบคือ ชุมชนมีการจัดการที่ไม

เปนไปในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากขาดการมีสวนรวมของคนในชุมชน ดังน้ันผูวิจัยจึงตระหนักถึงการจัดตั้งแผนพัฒนาการ

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 

 

      แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับงานวิจัย   

ขั้นตอนที่ 1 

 

 

 

                           

  

  

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะหระหวางทฤษฎี 

และแนวคิดที่เก่ียวของ

กับการทองเที่ยว  

  ข้ันตอนที่ 2 
 กลุมเปาหมาย 

 

 

 

 

 
ผูประกอบการรานคา 

 
นักทองเท่ียว 

 

ผูนําชุมชน 

ประชากรในชุมชนปฐมอโศก 

การสังเคราะห 
วิเคราะหขอมลูบริบท 

 

SWOT Analysis 
 

 
TOWS Matrix 

 

 
แผนพัฒนาการทองเท่ียว

ชุมชนปฐมอโศก 

หลักการการทองเที่ยวโดยชุมชน 10 ประการ 

  1. ชุมชนเปนเจาของ    6.เอกลักษณ อัตลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่น 

  2. การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและตัดสินใจ 7.การแลกเปลี่ยนความรู 

  3. สงเสริมความภูมิใจในตัวเอง   8. เกียรติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

  4. ยกระดับคุณภาพชีวิต   9. การจัดสรรผลประโยชน 

  5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 10. การคืนกําไรสูสังคมหรือชุมชน 

หลักการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 10 ประการ  

  1.การอนุรักษและการใชทรัพยากรอยางด ี

  2.ลดการบริโภคและใชทรัพยากรที่เกินความจําเปนกับการลดของเสีย 

  3.รักษาและสงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม 

  4. ประสานการพัฒนาการทองเที่ยว 

  5.นําการทองเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในทองถิ่น 

  6.การมีสวนรวมโดยการสรางเครือขายพัฒนาการทองเที่ยวกับทองถิ่น 

  7.มีการประชุมกับผูที่เก่ียวของที่ผลประโยชนรวมกัน 

  8.การพัฒนาบุคลากร 

  9.การจัดเตรียมขอมูล คูมือในการบริการขาวสารการทองเที่ยว 

  10.ประเมินผล ตรวจสอบและวิจัย 

แนวคิดเร่ืองชุมชนปฐมอโศก 

แบบสัมภาษณ 

ชุมชนปฐมอโศก 

อําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม   
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คํานิยามบทความทางวิชาการ 

 

1. แผนพัฒนาการทองเที่ยว หมายถึง กระบวนการวางแผนอยางหน่ึงที่องคกรหรือหนวยงานใชสําหรับกําหนดทิศทาง 

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นขององคกรในทางรูปธรรม ภายใตทรัพยากร สภาพแวดลอม และระยะเวลาที่กําหนด

อยางเปนระบบ ซ่ึงเปนกระบวนการที่ตองดําเนินอยางตอเน่ือง เพื่อใหประสิทธิภาพสูงสุดขณะที่กาวไปในอนาคตยังชุมชนปฐม

อโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

2. การทองเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของส่ิงแวดลอม เนนประโยชนเพื่อชุมชน 

โดยชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและเปนผูมีสวนไดสวนเสียจากการทองเที่ยว กอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง

ชุมชนเจาบานและนักทองเที่ยว โดยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นดานตางๆ ไมวาธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม

ประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนมาใชเปนตนทุนหรือปจจัยในการจัดการทองเที่ยวอยางเหมาะสม โดยมีจุดมุงหมาย

เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการทองเที่ยวในชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม    

 3. ชุมชนปฐมอโศก หมายถึง ชุมชนที่มีวิถีชีวิตถือศีลและรับประทานมังสวิรัติตลอดชีวิตและไมยุงเก่ียวกับอบายมุขทั้ง

ปวง โดยคนในชุมชนจะดําเนินชีวิตอยูแบบเศรษฐกิจพอเพียงและแบบบุญนิยมเพราะตองการใหคนในชุมชนสามารถที่จะพึ่งพา

ตนเองไดและจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของภายในชุมชน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งน้ี คือประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนปฐมอโศก อําเถอเมือง จังหวัด

นครปฐม (1) กลุมผูนําชุมชน (2) กลุมชาวบานหรือประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ (3) กลุมผูประกอบการรานคา (4) กลุม

นักทองเที่ยว        

 2. กลุมเปาหมายที่ใช จะแบงตามบทบาทและหนาที่ของประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐมไดแก กลุมผูนําชุมชน กลุมชาวบานหรือประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ กลุมผูประกอบการรานคาและกลุมนักทองเที่ยว  

โดยมีจํานวนทั้งหมด 29 คน แบงออกเปน 4 กลุม ดังน้ี (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 แนวคําถามแบบก่ึงโครงสราง, แบบสังเกต และแบบวิเคราะห SWOT 

 4. เครื่องมือที่ใขในการศึกษา ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และวิธีการสนทนากลุม 

(Focus Group Discussion) กับกลุมผูใหขอมูลหลักทั้ง 4 กลุมไดแก (1) กลุมผูนําชุมชน (2) กลุมชาวบานหรือประชากร 

ที่อาศัยอยูในพื้นที่ (3) กลุมผูประกอบการรานคา (4) กลุมนักทองเที่ยว 

 5. การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณและการสังเกต จะถูกนํามาตรวจสอบความครบถวน

และความถูกตองของขอมูล วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) จัดหมวดหมูของขอมูลตามประเด็นที่ศึกษา สรุป และ

ตีความ (Conclusion and Interpretation) ทําการสังเคราะหขอมูล เพื่อใหไดขอมูลในภาพรวม ภายใตขั้นตอนของ

การศึกษาและวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา (Description) 
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สรุปผลการวิจัย 

 

 ชุมชนปฐมอโศก เปนชุมชนที่มีวิถีชีวิตเรียบงายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลอดอบายมุข รักษาศีล5 มีการ

ขุดคูนํ้ารอบชุมชนและคลองขนาดเล็ก เพื่อนํานํ้ามาใชในชุมชน ทรัพยากรทองเที่ยวในชุมชนมีความสวยงามของตนไม นํ้าตก 

และหาดทรายจําลอง ทุกคนในชุมชนตองสวมเส้ือผามอฮอม และไมสวมรองเทา รับประทานอาหารมังสวิรัติ เพื่อเปนการไม

เบียดเบียนสัตวทุกชีวิต มีกองกลางที่ใหทุกคนเบิกคาใชจายที่จําเปน มีการบริการดานที่พักเปนก่ึงโฮมสเตยที่เพียงพอตอ

นักทองเที่ยว มีการจัดสรรที่พัก โดยแยกที่พักของผูหญิงและผูชาย รวมถึงหองนํ้าดวย มีการคัดแยกประเภทขยะ โดยมีการ

แบงสีตามแตละประเภทของขยะไดอยางชัดเจน พรอมมีขอความบอกวาสีแดงเปนขยะจําพวกขวดพลาสติก สีฟาเปนขยะ

จําพวกกระดาษ สีชมพูเปนขยะจําพวกขวดแกว และสีเขียวเปนขยะจําพวกโลหะ และขยะประเภทไหนสามารถนํามา 

รีไซเคิลใหมได ทางชุมชนจะนํากลับมาใชใหม เพื่อลดปญหาขยะที่มีในชุมชน มีรานคาที่จัดจําหนายอาหารมังสวิรัติ, รานยา

สมุนไพร และรานผลิตภัณฑที่ทางชุมชนไดผลิตขึ้นมาเพื่อจัดจําหนายใหแกคนในชุมชนและบุคคลภายนอก ทั้งยังมีโรงยา

สมุนไพรในการผลิตยาสมุนไพรออกจําหนาย มีโรงปุยอินทรียที่ชื่อวา “โรงปุยพลังแผนดิน” เปนโรงทําปุยหมักอินทรียที่ไดมา

จากมูล เพื่อใชในการเกษตรในชุมชนและจัดจําหนายปุยหมักอินทรียใหแกคนภายนอก รวมถึงพุทธสถานปฐมอโศกหรือธรรม

สถานแดนอโศก ซ่ึงเปนสถานที่สําหรับทํากิจวัตรและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชน และยังใหนักทองเที่ยวเขามาทํา

กิจกรรมที่เปนประโยชนตอตนเองและชุมชนหรือทํากิจกรรมรวมกับคนในชุมชน 

 สําหรับการเดินทางเขามายังชุมชนปฐมอโศกน้ัน สามารถที่จะนํารถสวนตัวมาไดและถาไมมีรถสวนตัวสามารถที่จะใช

บริการรถโดยสารประจําทางสายนครปฐม-บานแพวที่เดินสายแคถนนสายหลักเทาน้ัน ซ่ึงจะมีปายบอกทางเขามายังภายใน

ชุมชนได ลานจอดรถของชุมชนมีพื้นที่ทั้งหมด 3-4 ไร เพียงพอตอการใหบริการแกนักทองเที่ยว    

 

อภิปรายผล  

           

แผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีขอคนพบที่นํามาอภิปรายผล 

ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ดังน้ี 

1. ศึกษาบริบทของชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

ชุมชนปฐมอโศก เปนชุมชนที่มีสภาพแวดลอมไปดวยธรรมชาติ โดยชาวบานชวยกันสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวมี

ความสงบรมเย็นและมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย โดยคนในชุมชนมีการบริหารจัดการภายในชุมชนดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับ 

พิมพลภัส พงศกรรังศิลป (2557: 5) และวิษณุ หยกจินดา (2557: 4) ที่กลาวไววา การทองเที่ยวโดยชุมชน เปนการทองเที่ยวที่

คํานึงถึงความยั่งยืนของส่ิงแวดลอม โดยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นดานตางๆ ไมวาธรรมชาติ ประวัติศาสตร 

วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนมาใชเปนตนทุนหรือปจจัยในการจัดการทองเที่ยวอยางเหมาะสม  

โดยชุมชนเขามามีบทบาทในการเปนเจาของ วิถีชีวิตของชาวชุมชนปฐมอโศกหรือชุมชนบุญนิยมแหงน้ี มีจุดหมายการดําเนิน

ชีวิตอยาง “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “บุญนิยม” พึ่งตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับทิวเมฆ นาวาบุญนิยม (2557: 30) กลาววา การ

ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมมีผลทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นและปจจุบัน “คุณภาพชีวิต” ไดรับ

การกําหนดใหเปนเปาหมายสูงสุดในการพัฒนาประเทศ มีชุมชนเล็กๆ แหงหน่ึง คือ “ชุมชนปฐมอโศก” ยังคงยืนหยัดตอสูกับ

กระแสความเปล่ียนแปลงจากโลกภายนอก ดวยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของสมาชิกชุมชนปฐมอโศกอันเก่ียวเน่ืองกับวิถีชีวิตในหลายๆ ดาน เชน การลดละเลิกอบายมุข การถือศีล5 เปนตน การทํา

กสิกรรมเกษตรกรรมจึงเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมในชุมชน มีการปลูกพืชผักสําหรับทําอาหารและขายใหสําหรับผูที่รักสุขภาพ

ไดบริโภค ซ่ึงสอดคลองกับกนกกาญจน บุญประคม, สุกัญญา ลีทองดี, สมิต ประสันนาการ (2556: 4) กลาววา การพัฒนา

ดําเนินงานกองทุนปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน โดยการมีสวนรวมของชุมชน มีกระบวนการ 11 ขั้นตอน ไดแก 1) การ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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วิเคราะหบริบทในพื้นที่ 2) การประชุมรวมกันของ เกษตรกร 3) การวางแผนแบบมีสวนรวม 4) การอบรมใหความรู 5) 

การศึกษาดูงาน 6) การผลิตแปลงผักปลอดสารพิษสาธิต 7) การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ/นํ้าหมักชีวภาพ 8) การรณรงคปลูกผัก

รับประทานเองในชุมชน 9) การประเมินการมีสวนรวมในแตละกิจกรรม 10) การประเมินความพึงพอใจ 11) การแลกเปล่ียน

เรียนรู สรุปผลการดําเนินงานและปจจัยแหงความสําเร็จ ในปจจุบันที่มีการเกิดปญหาสุขภาพจากการไดรับสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชที่เกษตรกรใชยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงไมมีแหลงเรียนรูหรือชมรมเก่ียวกับการปลูกผักปลอดสารพิษที่ชัดเจนที่จะสามารถให

เกษตรกรและประชาชนเขามาเรียนรูรวมกันเก่ียวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยการมีสวนรวมของเกษตรกรและ

ประชาชนในชุมชน ตําบลกลางใหญ อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ใหเปนพื้นที่นํารองและตนแบบ “ผักปลอดพิษ ชีวิต

ปลอดภัย” ชุมชนปฐมอโศก มีพื้นที่ทั้งหมด 90 ไร แบงเขตเปนพุทธสถาน และโรงเรียน ชุมชนปฐมอโศกเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป

วา “ชุมชนผูมีศีล” ซ่ึงสอดคลองกับพระนิพพิชน โสภโณ (อนันตกิจโสภณ), พระสุธีธรรมานุวัตร, สมิทธิพล เนตรนิมิต (2560: 

489) กลาววา การพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมูบานในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี เปนพื้นที่ตัวอยางที่นําหลักพุทธธรรม

ในทางพุทธศาสนามาบูรณาการในการสรางและพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีศูนยกลางการพัฒนาอยูที่สมาชิกของชุมขน 

โดยที่ชาวบานภายในชุมชนเปนผูรวมกันผลักดันและดําเนินกิจกรรมภายในชุมชนเอง ทําใหสามารถพึ่งพาตนเองและไมสราง

ความเดือนรอนใหแกตนเองและผูอ่ืน ที่สําคัญสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ   

  

 2. จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวา มีการศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยวในชุมชน โดยการวิเคราะห สํารวจ ตรวจสอบ

สภาพภายในชุมชนและสภาพแวดลอมภายนอกชุมชน โดยการวิเคราะห (SWOT Analysis) เพื่อใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรคของชุมชนและนําไปสรางแผนพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับซุกรี หะยีสาแม (2555 – 

2559: 4) และชูเพ็ญ วิบุลสันติ (2551: 19) ไดใหความเห็นสอดคลองกันวา การประเมินสมรรถนะองคกรจากผลกระทบของ

สภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอกชุมชน เปนกระบวนการที่ทําใหชุมชนสามารถทราบ

ถึงปจจัยที่สงเสริมหรือเปนขอจํากัดในการทํางาน เพื่อเปนการหาแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดหรือ

หลีกเล่ียงปจจัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนเพื่อคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือส่ิงที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสู

สภาพที่ตองการในอนาคต ซ่ึงจุดแข็งของชุมชนปฐมอโศก คือ ชุมชนตนแบบผูมีศีลและปลอดอบายมุข สอดคลองกับพระมหา

นิกร ปลัดสังข และวิษณุ  สุมิตสวรรค (2557: 4) กลาววา การสงเสริมหมูบานรักษาศีล5 น้ันมีความสําคัญ เน่ืองจากสภาพ

ปญหาและความเจริญกาวหนาดานตางๆ เกิดความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะสังคมไทยมีการรับคานิยมจาก

ตางประเทศ ทําใหเกิดความแตกตางมากมาย เปนสาเหตุของปญหาตางๆ ตามมา จึงมีการสงเสริมใหสังคมตองไดรับการแกไข 

สรางภูมิคุมกันหรือขจัดปญหาใหหมดไป เชน หมูบานตนแบบบานเสียว ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง มีการสรางขอบังคับรวมกัน 

ประชาชนในหมูบานปฏิบัติตามกฎของหมูบาน ทําใหเกิดความสงบสุขในชุมชน นอกจากน้ีหนวยงานหรือองคกรทั้งภาครัฐและ

เอกชนควรมุงการสงเสริมพัฒนาและปลูกฝงใหเกิดครอบครัวตัวอยางและชุมชนหมูบานตนแบบ โดยเนนใหสมาชิกขององคกร

ปฏิบัติตามหลักการรักษาศีล5 ตามแนวการใชชีวิตประจําวันใหมีความเปนผูที่ตั้งอยูในการเขาวัดและรักษาศีล5 เปนนิจ จุดออน 

คือ พื้นที่รอบชุมชนไมเขาถึงการปฏิบัติของชุมชนปฐมอโศก (ทวนกระแสโลกบริโภคนิยม) และยังขาดการมีสวนรวมของคนใน

ชุมชน สอดคลองกับพระครูสันติวชิรกิจ (วิโมกข), พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ และขันทอง วัฒนะประดิษฐ (2558: 10) กลาววา 

ในการขับเคล่ือนการมีสวนรวมของภาคประชาชน จะสามารถดําเนินการไดอยางประสบผลสําเร็จ ตองอาศัยกระบวนการพูดคุย 

ปรึกษาหารือ การรับฟงปญหาที่มีอยู นําไปปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไขในอนาคตโดยผานการทําสันติสนทนา ( Peace 

Dialogue) ทั้งน้ีการขับเคล่ือนโครงการตองเปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวน รวมถึงเยาวชนใหมีสวนรวมในความคิด การ

ระดมความเห็นเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาศีล5 ในชุมชน อีกทั้งยังตองมีการ

ประชาสัมพันธอยางตอเน่ืองผานกิจกรรมตางๆ ของชุมชน มีการบูรณาการเขากับกิจกรรมตางๆ กระบวนการตางๆ เหลาน้ีควร

ขับเคล่ือนผานบาน วัด และโรงเรียน ซ่ึงเปนสถาบันสําคัญของการอยูรวมกันในชุมชน เรียกวา บวร. ในการวางแผนขับเคล่ือน
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โครงการ โอกาส คือ หนวยงานภาครัฐสนับสนุนงบประมาณใหกับชุมชน สอดคลองกับทวี วัชระเกียรติศักดิ์ (2559: 43-46) 

กลาววา เศรษฐกิจชุมชนเปนแนวคิดที่มีความสําคัญมากสําหรับประเทศกําลังพัฒนา ตองมีการสรางความเขมแข็งจากภายใน

และภายนอกชุมชนดวยการบูรณาการระหวางภาคีพัฒนาจากภายในและภายนอกชุมชน เพราะถาหากเศรษฐกิจชุมชนมีความ

ม่ันคงแข็งแรง ก็จะสงผลใหระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของทั้งประเทศมีความม่ันคงแข็งแรงตามไปดวย การดําเนินงานของ

ธุรกิจชุมชนมีความแตกตางกันไปในแตละกลุมขึ้นอยูกับปจจัยความเขมแข็ง พัฒนาจากการเรียนรูจากบริบทของกลุม เชน 

ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากการสนับสนุนและประสานสัมพันธกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ

และเอกชน และอุปสรรค คือ มีคูแขงดานยาสมุนไพรและผลิตภัณฑของใชในครัวเรือน สอดคลองกับสุพัตรา ปราณี (2556: 6) 

และสุถี เสริฐศรี (2558: 5) กลาววา กระบวนการพัฒนาสินคาชุมชนสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กรณีศึกษา 

วิสาหกิจชุมชน อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตองมีมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) เปนขอกําหนดทางวิชาการที่

กําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑโดยมีเกณฑกําหนดที่เหมาะสมกับสภาพของผลิตภัณฑและอยูภายใตกฎหมายที่เก่ียวของ 

เพื่อนํามาใชเปนเกณฑตัดสินในการใหการรับรองผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานกําหนด อีกทั้งเปนการสงเสริม 

พัฒนา และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑของผูผลิตในชุมชนใหเปนที่ยอมรับของตลาดทั้งในและตางประเทศ สรางความม่ันใจให

ผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานของรัฐ 

 

3. พัฒนาแผนพัฒนาชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ชุมชมปฐมอโศกขาดแคลนดานบุคลากรที่มีความสามารถในดานการบริการและการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยว มีความ

ตองการที่จะพัฒนาชุมชนปฐมอโศกและการคมนาคม คณะผูวิจัยจึงไดสรางแผนพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อแกปญหาเก่ียวกับดาน

บุคลากรและดานการเขาถึงชุมชนปฐมอโศก สอดคลองกับสุทธญาณ โอบออม (2557: 5), จนิสา ชวยสมบูรณ (2556: 85) และ

ประพาภร ไชยอนุกูล (2557: 24) กลาวไววา การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวโดยใชหลักการสําคัญของการบริการ เปน

การพัฒนาดานจิตใจโดยปลูกฝงทัศนคติที่ผูใหบริการควรมีเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวผู

ใหบริการ โดยเสริมสรางใหเกิดคุณลักษณะที่ดี ไดแก การยิ้มแยม ความกระตือรือรน ความรวดเร็ว การรูคุณคาของงาน ความ

ประทับใจ ความสุภาพออนโยน ความอดทน ความเชื่อม่ัน การใหความสําคัญ การอุทิศตนของผูใหบริการที่มีตองานน้ันๆ ส่ิง

เหลาน้ีเปนแนวทางที่จะพัฒนาใหผูใหบริการกาวไปสูความสําเร็จในหนาที่การงาน เชน การฝกอบรม มีการจัดโครงการ

ฝกอบรมบุคลากรทั้งหมด เชน ผูนําชุมชน ขาราชการ ชาวบานหรือคนในชุมชนใหมีการพัฒนาศักยภาพตนเองรอบดานใหเกิด

ทักษะ ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน สําหรับการบริการดานการทองเที่ยวและการคมนาคม สอดคลองกับหฤทัย พันธ

จุล (2557: 5) และณัฐพล เทียวพาณิช (2553: 124) กลาวไววา การพัฒนาการคมนาคม การเขาถึงแหลงทองเที่ยวหรือสถานที่

ทองเที่ยวนับเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจในแหลงทองเที่ยวและธุรกิจการทองเที่ยวสามารถ

ดําเนินตอไปได การคมนาคมขนสงแตละรูปแบบจะแตกตางกันไปตามลักษณะการประกอบการ ซ่ึงการคมนาคมขนสงภายใน

แหลงทองเที่ยว เชน รถนําเที่ยวมีเปนจํานวนเพียงพอหรือไม คุณภาพและมาตรฐานของยานพาหนะตลอดจนความสะดวกและ

ความปลอดภัย เปนตน การคมนาคมขนสงสูแหลงทองเที่ยว สภาพการเดินทางสะดวก ปลอดภัย รวดเร็วและมีมาตรฐานมาก

นอยเพียงใดและมีการวางแบบแผนการเดินทางของนักทองเที่ยวพิจารณาวาเปนแบบใด เชน แบบเปนหมูคณะ เปนตน รวมทั้ง

บริเวณหรือสถานที่ใหบริการแกผูโดยสารหรืออุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใชยานพาหนะประเภทน้ันๆ เชน สถานี

ขนสง หรือบริการตนทางระหวางทาง ปลายทาง เปนตน 
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ขอเสนอแนะ 

 

1) ควรศึกษาเก่ียวกับเรื่องการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวภายในชุมชนปฐมอโศกวาควรจะมีกิจกรรมใดบาง สําหรับ

ใหนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวยังชุมชนไดทํากิจกรรมที่เก่ียวของกับวิถีชีวิตปฐมอโศก เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยว

ชุมชนอยางยั่งยืนภายในชุมชน 

2) ควรศึกษาในเรื่องของความพึงพอใจในการเขามาทองเที่ยวยังชุมชนปฐมอโศก เพื่อสอบถามนักทองเที่ยวที่เขามา

ทองเที่ยวที่ปฐมอโศกวามีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ในดานการทองเที่ยว เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาด าน 

การทองเที่ยวของชุมชนปฐมอโศกตอไป 

3) ควรพัฒนาในเรื่องการใหบริการขอมูลแกนักทองเที่ยวและทําเปนสมุดคูมือในเรื่องการเดินทางการเขาถึงบริการ

รานอาหาร เบอรโทรศัพทติดตอหรือแผนกประชาสัมพันธทางดานส่ือขอมูลตามเว็บไซตตางๆทําใหนักทองเที่ยวไดทราบของ

การมาถึงชุมชนและอยากเขามาเที่ยวในครั้งตอไป 
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บทคัดยอ 
 

บทความวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงในการศึกษาเรื่อง การศึกษาบริบทสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่มซ่ึงมีวัตถปุระสงค

เพื่อศึกษาบริบทการเปนสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่มตามการทองเที่ยวประแสนิยม แชะ ชิม แชร ในจังหวัดนครปฐม 

โดยกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผูประกอบการรานอาหารและเครื่องดื่มจํานวน 5 รานในจังหวัดนครปฐม 

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 ทําใหเกิดความตองการในการเปล่ียนแปลงทางอาชีพ จึงเกิด

เปนธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่มจากการสรางสรรคดวยตนเอง มีการดัดแปลงพื้นที่ของตนเพื่อสรางรายได เน่ืองจากการใช

พื้นที่ของตนเองน้ันเปนการตั้งสถานประกอบการที่ม่ันคง ไมเสียคาใชจายในสวนของคาเชาพื้นที ่พบวาสถานประกอบการณน้ัน

มีทั้งพื้นที่ที่อยูติดถนน ติดแมนํ้า รวมถึงใกลสถานที่ทองเที่ยวที่แตกตางกันออกไป การออกแบบรานจะเปนลักษณะที่ตกแตงใน

รูปแบบที่เรียบงาย สรางความภิรมยใหกับผูมาเขาใชบริการ ทั้งยังตองมีการคํานึงถึงความปลอดภัยภายในรานและบริเวณโดยรอบ 

ความสะอาดของอาหาร การที่พนักงานตองมีบุคลิกภาพที่ดี แตงกายใหสะอาดเรียบรอย รวมถึงความสะอาดภายในราน และมี

ส่ิงอํานวยความสะดวกใหบริการ ไดแก การบริการสัญญาณอินเตอรเน็ต  หองนํ้า สถานที่จอดรถ ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีลวนเปนส่ิงสําคัญ

อยางยิ่งในการสรางแรงกระตุนตอการเลือกใชบริการของลูกคาหรือนักทองเที่ยว เน่ืองจากนักทองเที่ยวที่มาใชบริการสวนใหญ

เปนกลุมวัยรุนหรือกลุม Gen Y ซ่ึงเปนกลุมที่นิยมเสพส่ือโซเชียล เชน Facebook, Line, Instagram หรือ Twitter โดยเฉพาะ

ส่ือชองทาง Facebook น้ันเปนชองทางที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เม่ือลูกคามาใชบริการที่รานดังกลาว ก็จะมีการเผยแพร 

แชร หรือเช็คอินในส่ิงที่เก่ียวของกับราผานส่ือโซเชียล ก็จะกอใหเกิดการกระจายขาวสารหรือการบอกตอ และเปนการโฆษณา

ประชาสัมพันธรานน้ัน 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  
 

การทองเที่ยวเปนเครื่องมือที่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่ สําคัญของหลายๆ ประเทศทั่วโลก จากสถิติ จํานวนของ

นักทองเที่ยวจะพบวา จํานวนของนักทองเที่ยวตางชาติที่มีการเดินทางทองเที่ยวไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลกมีการเติบโตจาก 

227 ลานคน ในป 2523 มาเปน 528 ลานคน ในป 2538 และมาเปน 940 ลานคน ในป 2553 ซ่ึงเปนจํานวนที่มีอัตราการ

เพิ่มขึ้นสูงเกือบรอยละ 100 UNWTO คาดการณวาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะมีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นไปอีก โดย

ภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวคอนขางสูง ไดแก เอเชียแปซิฟกดานเหนือ (http://www.etatjournal.com) 

สืบคนเม่ือ 28/08/2560) และไดมีการเปรียบเทียบกันในภูมิเอเชีย ในกลุมประเทศอาเซียนดานการทองเที่ยวที่หลากหลาย  

ในกลุมตลาดการทองเที่ยวอาเซียนที่เปนสวนหน่ึงของภูมิภาคเอเชียน้ันพบวา นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในอาเซียนมี

ประมาณ 77 ลานคน ในจํานวนน้ีเปนนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 19 ลานคน เปนรองเพียงประเทศ

มาเลเซียที่มีจํานวนนักทองเที่ยวประมาณ 25 ลานคน ในขณะที่อันดับที่สามคือประเทศสิงคโปรมีจํานวนนักทองเที่ยวประมาณ 

10 ลานคน ของนักทองเที่ยวทั้งหมดที่เขามาทองเที่ยวในกลุมประเทศอาเซียน (http://www.manager.co.th สืบคนเม่ือ 

28/08/2560) และเพื่อเปนการสรางจุดเดนทางการทองเที่ยว ประเทศไทยควรมีการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวที่มีเอกลักษณ

เฉพาะตัว สําหรับเปนการดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวภายในประเทศ หรือสรางกระแสใหคนไทยหันมาทองเที่ยวใน

ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 

ในปจจุบันการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดเปดตัวโครงการ “เที่ยวไทยเท” ภายใตแนวคิด ทองเที่ยววิถีไทย 

เกไกสไตลลึกซ้ึง ตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ ป 2560 โดยมีวัตถุประสงค เปดมุมมองใหมตอการทองเที่ยว

ไทย ที่สามารถสรางประสบการณแปลกใหมไดไมนอยกวาการเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศ โดยกระตุนใหนักทองเที่ยวเดิน

ทางเขาไปสัมผัสและมีสวนรวมกับประสบการณอันเปนเอกลักษณเฉพาะแตละทองถิ่นของไทยอยางลึกซ้ึงจนเกิดความรักและ

ความภาคภูมิใจในความเปนไทย โดยใชกลุมคนรุนใหม หรือเจนวาย (Gen Y) จุดกระแสการเดินทางทองเที่ยวในประเทศ ผาน

พฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลน (Social Media)(http://library.tourismthailand.orgสืบคนเม่ือ 29/08/2560) โดย

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือ ETDA เผย

วา กลุมคนรุนใหม หรือ Gen Y คือ คนที่เกิดในชวงป พ.ศ. 2524-2543 เปนกลุมคนที่เติบโตมาพรอมกับ คอมพิวเตอร 

อินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีไอที ดังน้ัน Gen Y จึงมีปริมาณการใชอินเทอรเน็ต สูงที่สุดเม่ือเทียบกับ Gen อ่ืน ๆ โดยมีจํานวน

ชั่วโมงการใชอินเทอรเน็ตเฉล่ียอยูที่ 53.2 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือคิดเปนการใชอินเทอรเน็ตโดยเฉล่ีย 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 ของผูใช

อินเทอรเน็ตที่เปน Gen Y ทั้งหมด ตามลําดับ ตลอดจนกิจกรรมออนไลนยอดนิยมของ Gen Y คือ การใชเพื่อพูด คุยผาน

เครือขายสังคมออนไลน (https://www.etda .or.th สืบคนเม่ือ 30/08/2560)  

สําหรับการดําเนินงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดจัดกิจกรรมทางการทองเที่ยวในภูมิภาคตางๆ 

ตามกระแสโซเชียล โดยผูวิจัยไดนําแนวคิดน้ีมาปรับใชในงานวิจัยจนเกิดเปนรูปแบบกิจกรรม “แชะ ชมิ แชร” เพื่อใหสอดคลอง

กับพฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลน ของกลุม Gen Y ในสวนของภาคกลางนับวามีแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมมากมาย ที่

เหมาะสําหรับกลุม Gen Y  เชน ราน After the rain เปนรานอาหารและเครื่องดื่ม   ที่อยูทามกลางความสงบรมรื่นของสวน

ผลไม และของตกแตงสวนสวยงามเปนธรรมชาติ (www.thaiticketmajo.com สืบคนเม่ือ 30/08/2560) และจากกิจกรรมที่

จัดโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2560) ภายใตกิจกรรม “Travel Blogger Challenge 2017” เที่ยวลึกซ้ึง 12 เมือง

ตองหามพลาด โดยมีบล็อกเกอรที่เปนที่นิยมของเมืองไทยจํานวน 12 เพจ ไดแก ไปคนเดียว+ เที่ยวทั่วไทย ไปไหนดี บันทึกคน
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ขี้เที่ยว  A Traveler Blog Wherever I go สะพายเป เททั่วไทย (ไปทั่วโลก) LowCost Thailand เที่ยวกอนตาย Buckets 

list th เที่ยวไมหยุด ฉุดไมอยู ลาพักเที่ยว แฟนพาเที่ยว/My life My Travel และ นายสองสามกาว (http://www. 

triptravelgang.com/public-relations/36909/ สืบคนเม่ือ 7/10/2560) ซ่ึงลวนแตเปนเพจยอดนิยมในการสืบคนขอมูล

แหลงทองเที่ยว และรานอาหารและเครื่องดื่มที่นาสนใจทั่วประเทศของกลุม Gen Y 

จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดหน่ึงที่อยูในสวนของภาคกลาง ตั้งอยูทางดานตะวันตกของกรุงเทพมหานคร เพียง 56 

กิโลเมตร ดวยการเดินทางที่สะดวก ทําใหจังหวัดนครปฐม มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติไปเยี่ยมเยือน ประกอบกับ

มีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจหลากหลายทั้งในเชิงวัฒนธรรม สุขภาพ เกษตร และนิเวศ แหลงทองเที่ยวเกิดใหม สินคาเกษตรและ

สินคาของดีประจําจังหวัด (OTOP) (สัญจร ตะลอนทัวร, 2553) นอกจากน้ียังมีรานอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีบรรยากาศที่ดี มี

เมนูอาหาร และเครื่องดื่มที่เปนเอกลักษณที่หลากหลายในแบบฉบับของตนเอง 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” บนส่ือ

สังคมออนไลนของกลุม Gen Y ไดเปนอยางดี ดวยเหตุน้ีทําใหผูประกอบการไดนําส่ือเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการตลาด

มากขึ้น เพื่อสรางรายไดและกําไร อีกทั้ง ยังเปนอีกหน่ึงชองทางในการกระจายรายไดเขาสูธุรกิจ เชน การสรางเว็บเพจหนาราน 

ทําใหผูใชบริการเขาถึงไดงายมากขึ้น ทั้งยังเปนการบอกตอผานโซเชียล โดยโพสตภาพเช็คอินหรือแฮชแทก็ตาง ๆ  

ดวยเหตุน้ี จึงเกิดแนวคิดในการศึกษาเก่ียวกับ ตัวบงชี้ของการเปนรานอาหารและเครื่องดื่มตามกระแสนิยม 

เน่ืองจากสถานประกอบอาหารและเครื่องดื่มประเภทเดียวกัน และการบริการลักษณะเดียวกัน เหตุใดจึงไมประสบผลสําเร็จใน

ธุรกิจ จึงเกิดแนวคิดที่จะศึกษาตัวบงชี้เพื่อใหธุรกิจในประเภทเดียวกันน้ี ประสบผลสําเร็จผลการวิจัยในครั้งน้ี จะสามารถชวย

ใหผูประกอบการธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม นําขอมูลไปเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาสินคาและบริการ รวม

ไปถึงการขยายธุรกิจ เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาใหมๆไดมากขึ้น  อีกทั้งเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจในการประกอบธุรกิจ

บริการลักษณะรานอาหารและเครื่องดื่มที่รองรับการทองเที่ยวตามกระแสนิยม หัวขอ “แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้แหลง

ทองเที่ยวตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร ในจังหวัดนครปฐม” 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาบริบทการเปนสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมในส่ือสังคมออนไลนของจังหวัด

นครปฐม ตามแนวคิดการทองเที่ยวกระแสนิยม แชะ ชิม แชร 

 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

คารเดส; คอลเล และ ไคลน (2554) ไดใหความหมาย ของพฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดของ

ผูบริโภคที่เก่ียวของกับการซ้ือ การใช การทิ้งสินคาและบริการ รวมไปถึงอารมณ จิตใจ และการตอบสนองเชิงพฤติกรรมที่

เกิดขึ้นลวงหนา ขณะใชสินคาหรือบริการ และภายหลังการใชสินคาและบริการน้ัน จะออกมาในรูปของการแสดงความพึงพอใจ

หรือไมพึงพอใจ ซ่ึง ชูชัย สมิทธิไกร  ) 2553(; ศุภร เสรีรัตน )2540) มีความเห็นสอดคลองวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การ

กระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่มีผลตอกับการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการตาง ๆ ซ่ึงกระบวนการเหลาน้ีจะตอบสนองความ

ตองการหรือความปรารถนาสวนตัว และอาจมีบุคคลอ่ืนมีสวนรวมในกระบวนการบริโภคดวย 
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จากการศึกษานิยามความหมายของ พฤติกรรมผูบริโภค สามารถสรุปไดวา เปนการกระทําหรือเปนพฤติกรรม 

กระบวนการ หรือกิจกรรมของแตละบุคคลที่ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและเลือกใชบริการเพื่อตอบสนองความตองการของตัว

บุคคล 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ 

(แลมป, แฮร และแมคคาดาเนียล Lamb, Hair and McDaniel. 2000: ธงชัย สันติวงษ: 2540) มีความเห็น

สอดคลองกันวา สวนประสมการตลาด หมายถึง การนํากลยทุธเก่ียวกับผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดและ

การกําหนดราคามาประสมกันเปนหน่ึงเดียว จัดทําขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียนกับตลาดเปาหมายและทํา

ใหเกิดความพึงพอใจซ่ึงกันและกันทั้งสองฝาย ซ่ึง สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) กลาวเสริมวา สวนประสมการตลาด (Marketing 

Mix) คือองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงานการตลาด เปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได โดยพื้นฐานของสวนประสม

การตลาด จะประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) รวมเรียกวา 4P’s แตถาเปน สวนประสมการตลาดบริการ จะมีเพิ่มมาอีก 3P ไดแก ดานบุคคล (People) ดาน

การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and Presentation) ดานกระบวนการ (Process) 

จากการศึกษานิยามความหมายของสวนประสมทางการตลาดบริการ สามารถสรุปไดวา วา สวนประสมทาง

การตลาดบริการ หมายถึง กลยุทธที่ใชในการกําหนดตลาดเปาหมาย ซ่ึงเปนการประสมที่เขากันไดเปนอยางดี สามารถทําให

เกิดความพึงพอใจของผูใชบริการ 

3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

มินตรา ปนปลูก (2560 ) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของคุณคาที่รับรูดานคุณภาพ คุณคาที่รับรูดานราคา และคุณภาพการ

ใหบริการตอความพึงพอใจ ความไวเน้ือเชื่อใจ การบอกตอ และการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคารานอาหารอ่ิมปลาเผา 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา อันไดแก คุณคาที่รับรูดานคุณภาพ คุณ

คาที่รับรูดานราคา และคุณภาพในการใหบริการของรานอาหารอ่ิมปลาเผา 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความไวเน้ือเชื่อ

ใจ อันไดแก คุณคาที่รับรูดานคุณภาพ คุณคาที่รับรูดานราคา คุณภาพในการใหบริการ และความพึงพอใจของลูกคา

รานอาหารอ่ิมปลาเผา 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบอกตอ อันไดแก ความพึงพอใจ และความไวเน้ือเชื่อใจของลูกคา

รานอาหารอ่ิมปลาเผา 4) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซํ้าอันไดแก ความพึงพอใจ และความไวเน้ือเชื่อ

ใจของลูกคารานอาหารอ่ิมปลาเผา และ 5) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของคุณคาที่รับรูดาน

คุณภาพ คุณคาที่รับรูดานราคา และคุณภาพการใหบริการตอความพึงพอใจ ความไวเน้ือเชื่อใจ การบอกตอ และการกลับมาใช

บริการซํ้าของลูกคา 

บุณยาพร วุฒิธรรม (2560) ศึกษาเรื่องการรีวิวรานอาหารผานส่ือสังคมออนไลนกับการตัดสินใจเลือกรานอาหาร

สําหรับการรับประทานนอกบานของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยน้ี มีจุดประสงคเพื่อ ศึกษาการรีวิวรานอาหาร

ผานส่ือสังคมออนไลน (Social Media) กับการตัดสนใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบานของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวแปรอิสระ ไดแก พฤติกรรมการเปดรับขอมูลการรีวิวรานอาหารผานส่ือออนไลนทัศนคติตอ

แหลงขอมูลการรีวิวรานอาหารผานส่ือสังคมออนไลนและความพึงพอใจจากการรับรูขอมูลการรีวิวรานอาหารผานส่ือสังคม

ออนไลนตัวแปรตามคือการตัดสนใจเลือกรานอาหารสาหรับการรับประทานอาหารนอกบานของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครกลุมตัวอยางที่ศึกษามีจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามปลายปดและการวิเคราะห

ขอมูลใชสถิติเชิงบรรยายสําหรับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางและคาสถิติ Independent Samples T-Test, One-Way 

Anova และ Chi-Square Test สําหรับการทําสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร ผลการวิจัยพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-29 ปศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน และมีรายรับเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท ทางดานพฤติกรรมการคนหารีวิวรานอาหาร พบวากลุม

ตัวอยางที่มีประสบการณใชเครือขายสังคมออนไลนเชน Facebook มีจํานวนสูงสุด และมีการรับชมการรีวิวรานอาหารผาน 
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Media Sharing เชน Youtube บอยสุดโดยเฉล่ียคนหา 1-2 ครั้งตอสัปดาหจากส่ือสังคมออนไลน 1-2 ประเภท และใชเวลา

ในการคนหา 1-2 ชั่วโมงจากการรับรูขอมูลการรีวิวรานอาหารผานส่ือสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือก

รานอาหารสําหรับการรับประทานรานอาหารนอกบานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ปราชญภาคย เหลาสังขสุข. อนัส จินดา และสิรยา สิทธิสาร (2560) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับ

รานอาหารบนเว็บไซตรีวิว ซ่ึงในปจจุบันจํานวนรานอาหารมีมากมายและหลากหลายทั้งประเภทอาหารและการบริการทําให

การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานอาหารยากขึ้น ผูบริโภคจึงตองการขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจ และ

ชองทางหน่ึงที่ผูคนในโลกออนไลนนิยมใชคือการเขาไปหาขอมูลในเว็บไซตรีวิวออนไลน อยางไรก็ ตามเน่ืองจากความคิดเห็น

สวนใหญเปนขอความทําใหผูใชเว็บไซตดังกลาวเสียเวลาในการอานและหาขอสรุปเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในสวนของ

ผูประกอบการเองกยากในการหาขอดีขอเสียสําหรับปรับปรุงรานใหดีขึ้น ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงเสนอระบบวิเคราะหและสรุป

ความคิดเห็นเก่ียวกบรานอาหารจากเว็บไซตรีวิวโดยอัตโนมัติ แลวจึงคํานวณและแสดงผลออกมาเปนคาระดับความพึงพอใจ 

ทั้งน้ีเพื่อใหผูใชเขาใจไดงาย ซ่ึงจากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชในดานความสอดคลองของผลสรุปจากระบบและ

ผลสรุปจากผูใชพบวาการสรุปความคิดเห็นดานบริการและอาหารอยูในระดับดี ขณะที่ดานอ่ืนๆ อยู ในระดับพอใช 

 

4. วิธีการดําเนินวิจัย 

 

การศึกษาน้ีเปนสวนหน่ึงจากการศึกษาวิจัยเรื่อง บริบทสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม ตามแนวคิดการ

ทองเที่ยวตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร ในจังหวัดนครปฐมมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทรานอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัด

นครปฐม  เปนการศึกษาโดยการใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques) ซ่ึงอาศัยความคิดเห็น (Opinion) ของกลุม

ผูเชี่ยวชาญที่คาดการณถึงแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สําหรับรายละเอียดและวิธีการดําเนินการวิจัย มีดังตอไปน้ี 

(1) กลุมเปาหมาย 

(2) เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

(3) วิธีการสรางเครื่องมือ 

(4) การเก็บรวบรวมขอมูล 

(5) การวิเคราะหขอมูล 

4.1 กลุมเปาหมาย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีใชวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูใหขอมูลหลักในงานวิจัยน้ี

จะเปนกลุมผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงพิจารณาคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองดวยเปนการศึกษาที่ตอง

อาศัยความรู ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณในเรื่องที่เก่ียวของจากกลุมตัวอยางดังกลาว  

 คุณสมบัติของกลุมผูเชี่ยวชาญที่เปนกลุมเปาหมาย มีดังน้ี 

 เปนผูสนใจและใหความรวมมือกับงานวิจัยดวยความเต็มใจ ตั้งใจ รวมทั้งยินยอมสละเวลาโดยตลอด

งานวิจัย 

 เปนนักวิชาการที่มีประสบการณทํางาน หรืองานวิจัยเก่ียวของกับการกับการทองเที่ยวและการบริการ 

หรือมีผลงานเก่ียวกับการพัฒนาตัวบงชี้ หรือ 

 อาจารย หรือนักวิชาการที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการตลาด หรือ 

 เปนผูประกอบการรานอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกลเคียง ซ่ึงเปนราน

ประกอบการที่มีการถูกกลาวถึงซํ้ามากที่สุด จากเพจดานการทองเที่ยว 12 เพจ ที่ไดรับเขารวมโครงการ “Travel Blogger 

Challenge 2017” เที่ยวลึกซ้ึง 12 เมืองตองหามพลาด 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1273 

4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีใช วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชแบบสัมภาษณแบบ             

In – depth ซ่ึงเปนสวนหน่ึงตามกระบวนการเทคนิคเดลฟาย โดยแบงออกเปน 2 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป โดยถามในประเด็นตอไปน้ี คือชื่อผูใหสัมภาษณ อายุ วันที่ เวลา ระดับการศึกษา 

ประสบการณการทํางาน 

ตอนที่ 2 เปนแบบสัมภาษณปลายเปด ที่ถามเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการประสบความสําเร็จเปนรานอาหารและ

เครื่องดื่มตามกระแสนิยม และแนวคิดอ่ืนๆที่เก่ียวกับ ความพึงพอใจในการไดรับบริการวาเปนอยางไร 

4.3 วิธีการสรางเคร่ืองมือ 

 เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ เปนแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structured Interview Protocol) ผูวิจัยได

ดําเนินการสรางแบบสัมภาษณเก่ียวกับการศึกษาบริบทสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม ตามแนวคิดการทองเที่ยวตาม

กระแสนิยม แชะ ชิม แชร ในจังหวัดนครปฐม มีขั้นตอนในการดําเนินการดังน้ี 

 1) ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางแบบสัมภาษณ 

 2) กําหนดขอบขายของขอมูลที่ตองการใหครอบคลุมกรอบการศึกษาคนควา 

 3) นําแบบสัมภาษณที่สรางเสร็จแลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกตองและให

คําแนะนําเพื่อแกไขปรับปรุงแบบสัมภาษณใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

 4) นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขแลวไปสัมภาษณผูประกอบการ และผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง

ในประเด็นบริบทการเปนรานอาหารและเครื่องดื่มตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร ในจังหวัดนครปฐม 

 5) นําขอมูลจากการสัมภาษณดังกลาว มาวิเคราะหและสังเคราะหออกมาเปนขอมูลบริบทสถาน

ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล ตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 

 4.4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล ตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 

 4.4.1.1 ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยจากสาขาการทองเที่ยว

และการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อขอความรวมมือในการวิจัย 

4.4.1.2 ผูวิจัยสงแบบสัมภาษณใหกับกลุมผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงเปนผูใหขอมูลหลัก ลวงหนา 3 วันกอนวันที่นัด

สัมภาษณดวยตนเอง 

 4.4.1.3 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structured 

Selection Interview) ซ่ึงเปนการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ลวงหนา 3 วันกอนวันที่นัดสัมภาษณดวยตนเอง  

  4.4.1.4 แบบสอบถามรอบที่ 1 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open-end Form) จากกรอบที่

กําหนดไว แลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะไดตรวจดู ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและสํานวนภาษา เพื่อนําไป

ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม กอนที่จะสงใหผูเชี่ยวชาญรวมที่เปนกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 

4.5 การวิเคราะหขอมูล 

การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี

วิธีการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ดังน้ี  

            การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลซ่ึงดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

             1) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

             2) จําแนกและจัดระบบขอมูล เปนการนําขอมูลที่ไดนํามาจําแนกและจัดหมวดหมู ออกใหเปนระบบ 
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             3) วิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analyticinduction) เปนการนําขอมูลที่ไดจาก

เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะหเพื่อหาบทสรุปรวมกันของเรื่องน้ัน 

             4) นําเสนอขอมูลเปนขอความแบบบรรยาย 

 

5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล แนวทางและขอเสนอแนะ 
 

 5.1 การสรุปผล 

 การประกอบธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่มตามกระแสนิยมแชะ ชิม แชร เริ่มตนธุรกิจดวยตนเองเชน การชื่นชอบ

การทาอาหาร การชื่นชอบการรับประทานอาหาร ปจจัยดังกลาวจึงทาใหเกิดความอยากเปล่ียนการทางาน จากงานประจํา

ออฟฟตเปนงานที่มีการบริหารจัดการดวยตนเอง อีกทั้งมีการดัดแปลงพื้นที่เพื่อสรางรายไดใหเกิดประโยชน โดยใชพื้นที่บริเวณ

บานหรือสวนของตนใหเปนธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม มีการเลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม ติดถนน สังเกตเห็นชัดเจนของผูที่

สัญจรไปมา มีปายบอกทาง สามารถเขาถึงไดหลายเสนทาง และใกลสถานที่ทองเที่ยวที่เปนที่รูจัก มีการออกแบบรานเพื่อสราง

บรรยากาศและความเปนเอกลักษณของราน ไดแก การตกแตงในรูปแบบโมเดิรน-วินเทจ ธรรมชาติ อีกทั้งผลิตภัณฑที่

ใหบริการภายในรานมีหลากหลายประเภท เพื่อเปนการสรางทางเลือกใหกับผูมาใชบริการ  

5.2 การอภิปรายผล 

 การศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้การทองเที่ยวตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร ในจังหวัดนครปฐม ใชรูปแบบการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทรานอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดนครปฐม เพื่อ

สังเคราะหตัวบงชี้ตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร และความคิดเห็นของผูประกอบการที่มีตอการเปนแหลงทองเท่ียวตามกระแส

นิยม โดยผูวิจัยวิเคราะหเสนอผล ตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

 จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดที่ตั้งอยูในเขตปริมณฑล อยูทางตะวันตกของจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงทําใหจังหวัด

น้ีเปนทั้งทางผานไปสูภาคใตของประเทศ รวมถึงเปนจุดหมายปลายทางในการเดินทาง เน่ืองจากมีแหลงทองเที่ยวสําคัญ อาทิ 

องคพระปฐมเจดีย ตลาดนํ้าวัดลําพญา สวนสามพราน เปนตน จึงทําใหเกิดรูปแบบรานอาหารและเครื่องดื่มเปนจํานวนมาก 

สงผลตอการแขงขันในธุรกิจประเภทน้ี ทําใหผูประกอบการจําเปนตองใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยูสมํ่าเสมอ ไมวาจะ

เปนการคิดคนสรางจุดเดน จุดสนใจของราน หรือการพัฒนาตอยอดรานใหดึงดูดนักทองเที่ยว เพื่อเชิญชวนใหผูที่สัญจรผานไป

มา รวมถึงผูคนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเกิดความสนใจในรานอาหารและเครื่องดื่มของตน ซ่ึงรูปแบบการตกแตงรานน้ัน มัก

นิยมตกแตงรานตามความชื่นชอบหรือความตองการของตนเองเปนหลัก เชน การตกแตงรานรูปแบบวินเทจ การตกแตงราน

รูปแบบเนนธรรมชาติ การตกแตงรานในโทนสีเพื่อสรางบรรยากาศใหเกิดความรูสึกอบอุน เปนตน ซ่ึงสอดคลอง กับผล

การศึกษาของ นาถณดา (2554) ซ่ึงไดศึกษาเก่ียวกับการออกแบบเอกลักษณหนารานคาเพื่อดึงดูดใหลูกคาเขามาใชบริการที่มี

ผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารและเครื่องดื่ม โดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1. สภาพภายนอกของราน ไดแก ปายหนาราน 

ทางเขาราน 2. การตกแตงภายใน ไดแก บรรยากาศภายในราน อุณหภูมิภายในราน แสงสวางภายในราน เสียงภายในราน 

กล่ินภายในราน ปายหรือส่ือโฆษณา ซ่ึงเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวในการเขาใชบริการสถาน

ประกอบการ โดยมักนิยมเลือกทําเลที่ตั้งรานของสถานประกอบการใหตั้งอยูใกลเคียงกับสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ หรือเปนที่

นิยมในหมูนักทองเที่ยว เพราะสามารถดึงดูด หรือชักชวนใหนักทองเทีย่วเขาสูรานของตนเองไดงายเกิดการกระจายรายไดจาก

นักทองเที่ยวสูธุรกิจของตน อีกทั้งสะดวกตอการดําเนินธุรกิจทั้งในดานการขนสง การเขาถึง การมีปายบอกทางที่ชัดเจนก็เปน

สวนหน่ึงในการดึงดูดนักทองเที่ยวเชนกัน รวมทั้งการใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพในการผลิต และบริการ ทางดานอาหารและ

เครื่องดื่มก็มีสวนชวยในการชัก การมีจุดบริการถายภาพใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา อีกทั ้งการที่ราคา

สินคาน้ันมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ลูกคาไดรับ เพื่อใหลูกคาเกิดความพึ่งพอใจในสินคา ดังที่ Lovelock, Walker: 2004; 

ศิริวรรณ เสรีรัตน  :2546 กลาวไววา ธุรกิจที่ใหบริการจะใชปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  )service marketing mix) 
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หรือ 7P’s เพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย โดยผลิตภัณฑเปนส่ิงที่นําเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจําเปน 

และความตองการของลูกคา ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ที่ตอบสนองและสรางมูลคา

แกลูกคา โดยการบริการเปนสวนหน่ึงในการประกอบรานอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานหรือผูประกอบการจําเปนจะตองมี

ทัศนคติที่ดีตองานบริการ มีใจรักในงานบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี การมีอัธยาศัยที่ดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี ยิ้มแยมแจมใส ซ่ึงความ

สอดคลองกับการการศึกษาของ Walker & Lundburg: 2005; ฉลองศรี พิมลสมพงศ  :2556 ที่ไดกลาวไววา การใหบริการ

ลูกคา ตั้งแตที่ลูกคาเดินเขามาใชบริการ ตลอดจนการสงออกจากราน อาจหมายรวมถึงการบริการหลังการขาย ซ่ึงการ

ใหบริการที่ดีจะสามารถสรางความประทับใจใหแกลูกคา จนเกิดการกลับมาใชบริการซํ้าอีกหน่ึง ซ่ึงผูประกอบการธุรกิจจึงควร

ใหความสําคัญตอพนักงานในราน ซ่ึงเปนผูใหบริการ อาจมีการจัดอบรมเสริมทักษะความรูความสามารถในการบริการ หรือ

การใหคําชม รางวัลเปนการเสริม สรางแรงบันดานใจ ทําใหเกิดเจตคติที่ดีตองานบริการ 

 5.3 ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยาง ในสวนของกลุมผูบริโภค และกลุมพนักงานรานอาหาร เพื่อทาให

ไดรับขอมูลในเชิงลึกในเรื่องของพฤติกรรม ความตองการ และความคาดหวังของผูบริโภค นักทองเที่ยว หรือพนักงาน 
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แนวทางการพฒันากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร เกาะลัดอีแทน 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทพื้นที่และปจจัยที่สงผลตอการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเที่ยวเชิงเกษตร 

2) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 3) สรางแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร เกาะลัดอีแทน 

โดยกลุมเปาหมาย จํานวน 11 ทาน และกลุมตัวอยาง จํานวน 374 ทาน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก 

ใชการวิเคราะหเน้ือหา โดยการสรางประเด็นหลัก และแบบสอบถาม ซ่ึงสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ ความถี่ 

คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา บริบทพื้นที่ของเกาะลัดอีแทน มีสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ อุดม - 

สมบูรณไปดวยพืชผลทางการเกษตร และเกาะลัดอีแทนยังมีทรัพยากรที่หลากหลาย ไดแก ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น และ

ทรัพยากรที่ธรรมชาติสรางขึ้น ซ่ึงเปนทรัพยากรที่สําคัญ ที่สงผลตอปจจัยการจัดกิจกรรมทางการทองเที่ยวภายในเกาะ ลัดอีแทน 

นักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางมาทองเที่ยวยังเกาะลัดอีแทน เปนนักทองเที่ยวที่รวมกิจกรรมระยะส้ัน มีวัตถุประสงคเพื่อการ

พักผอนหยอนใจ และศึกษาหาความรูเก่ียวกับการเกษตร โดยความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอกิจกรรมการทองเที่ยวภายใน

เกาะลัดอีแทนยังขาดความพึงพอใจ เน่ืองจากกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ยังไมหลากหลายและสามารถรวมลงมือทําได 

ซ่ึงแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบไปดวย 3 ดาน คือ 1) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ เปนแนวทาง

การพัฒนาในดานสถานที่และส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยว 2) แนวทางการพัฒนาการออกแบบ เปนแนวทางการพัฒนาในดาน

การจัดกิจกรรมในแหลงทองเที่ยว 3) แนวทางการพัฒนาบุคลากร เปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการถายทอด

ความรูเก่ียวกับการเกษตรสูนักทองเที่ยว 

 

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

รวมประกอบดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมการอํานวยความสะดวกคุณภาพของบุคลากรและการปรับใช

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) ซ่ึงจังหวัดนครปฐมเปนหน่ึงใน 12 เมืองตองหาม...พลาด พลัส ที่มีความโดดเดนในดานของ

ทรัพยากรทางการทองเที่ยว 

จังหวัดนครปฐมเหมาะแกการทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การทองเที่ยวที่มุงเนนทางดาน

การเรียนรูวิถีเกษตรกรรม โดยอาจใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูดานการเกษตรและวิถีการ

ดํารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี สํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2557) 

เกาะลัดอีแทน ประกอบดวย 4  ตําบล ไดแก ตําบลไรขิง ตําบลบางเตย ตําบลทรงคนอง และตําบลทาตลาด 

ลักษณะพื้นที่ของเกาะลัดอีแทน เปนที่ราบลุมของแมนํ้าทาจีน อุดมสมบูรณไปดวยแรธาตุตาง เหมาะแกการทําสวนผลไมและ

พืชไรตางๆ มีนํ้าอุดมสมบูรณ ซ่ึงเหมาะแกการทําเกษตร เน่ืองจากมีคลองเล็กและคลองใหญตลอดเสนทาง วิถีชีวิตของคนใน

พื้นที่ น้ีคือเพาะปลูกพืชหลายๆชนิดอยูในสวนและสวนสวนใหญยกรองสําหรับเก็บนํ้าไวใชเวลาที่ฝนไมตกเพื ่อไมใหพืชผล

ทางการเกษตรขาดนํ้า กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2554) ภายในมีกิจกรรมส่ือความหมายทางการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

ไดแก 1) ชมพิพิธภัณฑดานการเกษตร 2) ชมสวนสมโอสายพันธุทองดีและขาวนํ้าผ้ึง 3) นมัสการหลวงพอโปหลุยวัดทรงคนอง 

4) เรียนรูระบบการปลูกพืชอินทรียที่ไดมาตรฐาน แตทั้งน้ีกิจกรรมส่ือความหมายทางการทองเที่ยวเหลาน้ียังขาดส่ิงดึงดูดใจที่

ทําใหนักทองเที่ยวมาเยือนเกาะลัดอีแทน สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม (2559)  

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรเกาะลัดอีแทน เพื่อใหผู ที่

เก่ียวของไดพิจารณาใชเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาใหเกาะลัดอีแทนเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่มีกิจกรรมทางการ

ทองเที่ยวที่นาสนใจ และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1. เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และปจจัยที่สงผลตอการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรของเกาะลัดอีแทนอําเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะลัดอีแทน อําเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม 

3. เพื่อสรางแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรของเกาะลัดอีแทนอําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม 
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3. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวของ 

 

3.1 ทรัพยากรการทองเที่ยว  

วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม (2560) กลาววา ทรัพยากรการทองเที่ยวเปนองคประกอบสําคัญของอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว เพราะเปนส่ิงที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยวไปสูจุดหมายปลายทางทรัพยากรการทองเที่ยวเปนส่ิงที่จับตองไมไดโดยแบง

ออกเปนทรัพยากรการทองเที่ยวสวนที่เปนธรรมชาติ และทรัพยากรการทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น การอนุรักษทรัพยากร

ทางการทองเที่ยวเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่ง 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 ส่ิงดึงดูดใจที่

กอใหเกิดการเดินทางหรือทองเที่ยว เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานและเพิม่พูนความรูตลอดจนทัศนคติที่กวางขวางในแงของ

อุตสาหกรรมทองเที่ยว ทรัพยากรการทองเที่ยวเปรียบเสมือนสินคาและเปนสินคาที่สามารถดึงดูดลูกคาหรือนักทองเที่ยวให

เดินทางมาซ้ือสินคาถึงที่ตั้งของสินคา ทรัพยากรการทองเที่ยวสามารถจําแนกไดตามลักษณะความตองการของนักทองเที่ยวได

เปน 3 ประการ คือ 1) ทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ 2) ทรัพยากรการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุสถาน 

และศาสนา 3) ทรัพยากรการทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม 

 

3.2 องคประกอบการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

เยาวลักษณ แกวยอด (2557) ไดแบงองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่สําคัญไว 3 องคประกอบ คือ         

1) ทรัพยากรการทองเที่ยว ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตร 2) ตลาดการทองเที่ยว เน่ืองจากตลาดทองเที่ยวเชิงเกษตรเปน

ตลาดการทองเที่ยวเฉพาะ จึงทําใหการบริหารจัดการดานตลาดมีลักษณะที่เจาะจงเฉพาะกลุม โดยตองเปนกลุมนักทองเที่ยวที่

สนใจกิจกรรมทางการเกษตร 3) บริการการทองเที่ยว ในดานน้ีเก่ียวของกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร  

สํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2557) ไดกลาวถึง องคประกอบ

ของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีทั้งหมด 5 องคประกอบ คือ 1) องคประกอบดานคุณคาทางกายภาพและชีวภาพ 2) 

องคประกอบดานคุณคาดานองคความรู นวัตกรรม ภูมิปญญา 3) องคประกอบดานศักยภาพการบริหารจัดการของแหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตร 4) องคประกอบคานศักยภาพการใหบริการของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 5) องคประกอบดานศักยภาพ

ดานการดึงดูดใจทางการทองเที่ยว  

 

3.3 องคประกอบพฤติกรรมนักทองเที่ยว 

กอบกาญจน เหรียญทอง (2556) ที่กลาววา องคประกอบของพฤติกรรมนักทองเที่ยวน้ันมีองคประกอบสําคัญ 7 

ประการคือ 1) เปาหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักทองเที่ยวทุกๆพฤติกรรมจะตองมีเปาหมายในการกระทํา 2) ความพร อม 

หมายถึง ความมีวุฒิภาวะและความสามารถในการทํากิจกรรมเพื่อตอบสนองตอความตองการ3) สถานการณ หมายถึง 

เหตุการณหรือโอกาสที่เอ้ืออํานวยใหเลือกกระทํากิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการ 4) การแปลความหมาย หมายถึง 

วิธีการคิดแบบตางๆเพื่อตอบสนองตอความตองการที่พอใจมากที่สุดในสถานการณหน่ึงๆ 5) การตอบสนอง คือการตัดสินใจ

กระทํากิจกรรมตามที่ตนไดตัดสินใจเลือกสรรแลว เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ 6) ผลลัพธที่ตามมา คือผลจากการกระทํา

หน่ึงๆอาจไดผลตามที่คาดหมายไวหรืออาจตรงกันขามกับความคาดหวังที่ตั้งใจไว 7) ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง คือความรูสึกที่

เกิดขึ้นเม่ือส่ิงที่กระทําลงไปไมบรรลุเปาหมายตามที่ตองการจึงตองกลับมาแปลความหมายไตรตรองเพื่อเลือกหาวิธีใหมๆมา

ตอบสนองความตองการหรืออาจจะเลิกความตองการไปเพราะเห็นวาเปนส่ิงที่เกินความสามารถ 
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Cronbach (1972 อางถึงใน กฤช เตชะประเสริฐ 2556) กลาววาพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นเพราะองคประกอบ

ตอไปน้ี 1) ความมุงหมาย เปนความตองการหรือวัตถุประสงคที่ทาใหเกิดกิจกรรมคนเราตองการทํากิจกรรมเพื ่อสนองความ

ตองการที่เกิดขึ้นกิจกรรมบางอยางก็ใหความพอใจหรือสนองความตองการไดทันทีแตความตองการหรือวัตถุประสงคบางอยาง

ก็ตองใชเวลานาน 2) ความพรอม หมายถึง ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถที่จําเปนในการทากิจกรรมเพื่อสนองความ

ตองการคนเราไมสามารถสนองความตองการไดหมดทุกอยางความตองการบางอยางอยูนอกเหนือความสามารถ 3) 

สถานการณ เปนเหตุการณที่เปดโอกาสใหเลือกทํากิจกรรมเพือ่สนองความตองการ 4) การแปลความหมาย กอนที่คนเราจะทา

กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงลงไปจะตองพิจารณาสถานการณเสียกอนแลวตัดสินใจเลือกวิธการที่คาดวาจะใหความพอใจมากที่สุด 

5) การตอบสนอง เปนการทากิจกรรมเพื่อสนองความตองการโดยวิธีการที่ไดเลือกแลวในการแปลความหมาย 6) ผลที่ไดรับ

หรือผลที่ตามมา เม่ือทากิจกรรมแลวยอมไดรับผลจากการกระทําน้ันผลที่ไดรับอาจตรงกับที่คาดคิดไว หรืออาจตรงกันขามกับ

ความคาดหมายก็ได 7) ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง หากคนเราไมสามารถสนองความตองการไดก็กลาวไดวาเขาประสบความ

ผิดหวัง 

 

3.4 องคประกอบแรงจูงใจทางการทองเที่ยว 

สลิฎา เหลืองเจริญ (2553) ไดกลาวถึงแรงจูงใจทางการทองเที่ยว จําแนกออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1) ปจจัยดึง 

หมายถึง ปจจัยที่อยูภายนอกตัวบุคคลซ่ึงสงเสริมหรือดึงดูดใหคนเดินทางไปที่ตางๆ 2) ปจจัยผลัก หมายถึง ความรูสึก ความ

ตองการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล และกระตุนใหคนมีความตองการที่จะเดินทางทองเที่ยว  

ศูนยเครือขายความรูวัฒนธรรม (2553) สรุปถึงองคประกอบที่กอใหเกิดแรงจูงใจของการทองเที่ยว ดังน้ี 1) แรงจูงใจ

ทางกายภาพ  ไดแก เพื่อการพักผอน เปล่ียนบรรยากาศ สันทนาการ หรือเพื่อรักษา ฯลฯ 2) แรงจูงใจทางวัฒนธรรม ไดแก 

เพื่อการศึกษาหาความรูและประสบการณในส่ิงที่ตนสนใจ 3) แรงจูงใจระหวางบุคคล ไดแก เพื่อการสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคคล เพื่อกิจกรรมบางอยาง ซ่ึงเกิดจากการชักจูง ชักชวนหรือโนมนาวจิตใจ ความปรารถนาที่จะไดรูจักคนใหมๆ 4) 

แรงจูงใจทางดานสถานภาพหรือชื่อเสียง ไดแก เพื่อการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มความรู ประสบการณและสถานภาพของตนเอง 

ตลอดจนทําใหตนเองไดรับชื่อเสียง 

 

3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กรรณิการ นิลเปยม, วุฒิชัย เอ่ียมทอง และอรดา ทองคํา (2559) ไดวิจัยเพื่อพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชิงเกษตรโดย

ชุมชน เพื่อการศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชนลําพญาและเสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตร พบวา 1) ชุมชนลําพญามี

ศักยภาพทางการทองเที่ยวสูง เน่ืองจากมีทรัพยากรธรรมชาตินาสนใจและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวได 

2) เสนทางทองเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนลําพญาประกอบดวยเสนทางการทองเที่ยวเลียบแมนํ้าทาจีน และเสนทางทองเที่ยว

สวนเกษตร อันไดแก สวนผลไม สวนผักปลอดสารพิษ และสวนเกษตรแบบผสม ทําใหชุมชนลําพญามีทรัพยากรทองเที่ยว

ทางการเกษตรที่มีความนาสนใจสามารถรองรับความตองการนักทองเที่ยวไดหลากหลายรูปแบบ 3) ชุมชนลําพญามีทรัพยากร

ทั่วไปที่มีความหลากหลาย ทั้งทรัพยากรทองเที่ยวในพื้นที่ประกอบไปดวย แมนํ้าทาจีน วัดลําพญา ตลาดนํ้าวัดลําพญา และ

ทรัพยากรทองเที่ยวทางการเกษตรประกอบไปดวย สวนเกษตรในชุมชนลําพญา ซ่ึงมีความพรอมที่จะพัฒนาใหเปนเสนทางการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร 

เจตนสฤษฎิ์  สังขพันธ และคณะ (2559) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มาใชบริการตลาดนํ้าคลอง

แหอําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหองคประกอบความพึงพอใจ ของ

นักทองเที่ยว 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและ 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวจําแนกตามเพศ 

อายุ วุฒิทางการศึกษา รายได และความถี่ในการเที่ยวตลาดนํ้าคลองแหกลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยวที่มาใชบริการตลาดนํ้า

คลองแหจํานวน 394 คนผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรYamane ใชวิธีการสุมแบบบังเอิญเครื่องมือที่ใชเปน
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แบบสอบถามสถิติที่ใชไดแกวิเคราะหองคประกอบคาเฉล่ียคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคาทีและการทดสอบคาเอฟ

ผลการวิจัยพบวา1) คานํ้าหนักองคประกอบมีคามากกวา .30 ทุกตัวแปรในแตละองคประกอบทั้ง 3องคประกอบคาKaiser-

Mayer-Olkin รวมเทากับ .9153 และคาEigenvalue มีคามากกวา 1 ทุกตัวแปรและไดจัดกลุมองคประกอบความพึงพอใจ

การใชบริการซ่ึงแบงเปน 3 ดานไดแกดานการบริการและความปลอดภัยดานสถานที่ทองเที่ยวและสินคาดานสิ่งแวดลอมและ

ความสะอาด 2) นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมาใชบริการตลาดนํ้าคลองแหดานสถานที่ทองเที่ยวและสินคาอยูในระดับมาก

สวนดานส่ิงแวดลอมและความสะอาดดานการบริการและความปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง 3) นักทองเที่ยวมีความถี่ในการ

ทองเที่ยวตลาดนํ้าคลองแหตอเดือนแตกตางกันมีความพึงพอใจมาใชบริการตลาดนํ้าคลองแหดานการบริการและความ

ปลอดภยัแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่นักทองเที่ยวที่มีเพศอายุระดับการศึกษารายไดเฉล่ียตอ

เดือนแตกตางกันมีความพึงพอใจทุกดานไมแตกตางกัน 

  

4. วิธีการดําเนินวิจัย 

 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในงานวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ผูที่มีสวนเก่ียวของและอาศัยอยูภายในชุมชนเกาะลัดอีแทนโดย

การเลือกกลุมเปาหมายโดยไมใชความนาจะเปนแบบเจาะจง และกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวใน

เกาะลัดอีแทนโดยเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปนแบบบังเอิญ 

 1) ผูมีสวนเก่ียวของและอาศัยอยูภายในชุมชนเกาะลัดอีแทน โดยใชการสัมภาษณเชิงลึกไดแก อดีตผูนําชุมชนตําบล

ไรขิง  วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการในชุมชนเกาะลัดอีแทน รวมทั้งส้ิน 11คน 

2) กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม การเลือกสุมตัวอยางผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกับ

นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในชุมชนเกาะลัดอีแทนจํานวนทั้งหมด 374 ชุด ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางตามตารางกําหนด

ขนาดของ Yamane ที่ความเชื่อม่ัน 0.05 และความคาดเคล่ือนไมเกินรอยละ 5 โดยใชจํานวนนักทองเที่ยวในป 2560 จํานวน 

5663 คน เปนขนาดของประชากร 

   n =          N 

     1+N )e(² 

โดยกําหนด  e คือ ความคาดเคล่ือนของการเลือกตัวอยาง 

   N คือ ขนาดของประชากร 

   n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 

ดังน้ันกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะลัดอีแทน จํานวน 374 คน 

 

4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี มี 2 แบบไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้นโดย

อาศัยทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยสรางขอคําถามตามขอบเขตของเน้ือหาและวัตถุประสงคของการศึกษา 

1) แนวคําถามสําหรับสัมภาษณเชิงลึก เปนการสัมภาษณในรูปแบบที่ไมเปนทางการโดยการใชประเด็น/แนวคําถาม

กวางๆ เพื่อกระตุนใหการสนทนาเลาเรื่องราวอยางมีเปาหมาย ผูสัมภาษณมักมีปฏิสัมพันธกับผูถูกสัมภาษณในลักษณะเปนคู

สนทนาใชทักษะการส่ือสารสรางการสนทนาอยางมีเปาหมาย โดยเราจะสัมภาษณอดีตผู นําชุมชน วิสาหกิจชุมชน 

ผูประกอบการ โดยจะสัมภาษณเก่ียวกับขอมูล และทรัพยากรทางการทองเที่ยวในพื้นที่ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตามความเปน

จริง  



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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2) แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวยแบบสอบถามปลายเปด และปลายปด แบงออกเปน 4 สวน โดยแบงโครงสราง

ของแบบสอบถามไดดังน้ี สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบ ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ สวนที่ 2 

พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวเชิงเกษตรใน เกาะลัดอีแทน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สวนที่ 3 

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในดานตางๆตอการเดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะลัดอีแทนอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร เกาะลัดอีแทน อําเภอสาม

พาน จังหวัดนครปฐม  

 

ข้ันตอนการออกแบบและการทดสอบเคร่ืองมือ 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ขั้นตอนที่ 2 เขียนนิยาม จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ขั้นตอนที่ 3 นําแนวคิดที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณได 

ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง 

ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุง แกไขแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา 

ขั้นตอนที่ 6 นําแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณทีถู่กตองสมบูรณไปใชเก็บขอมูล 

 

4.3 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

1) สําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเน้ือหา โดยการสรางประเด็นหลัก นําการวิเคราะห ซ่ึงประเด็นหลัก

อยูบนพื้นฐานกรอบการวิจัยประกอบดวย ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสัมภาษณ บริบทของพื้นที่ ทรัพยากรในพื้นที่ 

ทรัพยากรทางการทองเที่ยว องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงเกษตร และกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงปญหาและ

ขอเสนอแนะโดยสามารถแสดงรายละเอียดประเด็นของแบบสัมภาษณ 

2) สําหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ (แบบสอบถามนักทองเที่ยว) โดยใชสถิตวิธีวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ รอยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงวิเคราะหขอมูล

ดวยระบบคอมพิวเตอรประมวลผล ตามประเด็นและหาคาคะแนนเพื่อหาขอสรุปรวมในดานพฤติกรรมและความตองการของ

นักทองเที่ยว แลวนํามาประกอบขอมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลไดตรงตามประเด็นตามวัตถุประสงคการ

วิจัยและผลการวิเคราะหจะนําไปใชตอบคําถามจากการวิจัย 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

 

5.1 บริบทพื้นที่และปจจัยที่สงผลตอการจัดกิจกรรม 

1) บริบทพื้นที่ ไดแก ประวัติชุมชนเกาะลัดอีแทน วิถีชีวิตของ คนในเกาะลัดอีแทน ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน

เกาะลัดอีแทน 

      1.1) ประวัติชุมชนเกาะลัดอีแทน แตเดิมเกาะลัดอีแทนไมดีคลองลอมรอบซ่ึงสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ในสมัยน้ันยังไมไดมีการเลิกทาส จึงเกณฑทาสและไพรมาใชแรงงานในการขุดคลองขึ้น ซ่ึงบริเวณที่ขุด

คลองมีผูหญิงอาศัยอยูเปนจํานวนมาก จึงทําใหพื้นที่แหงน้ีมีชื่อเรียกวา บางอีแทน ประกอบกับในสมัยน้ันมีชาวไทยเชื้อสายจีน

อาศัยเปนจํานวนมากจากพบหลักฐานที่วัดทรงคนองไดมีซากเรือสําเภาเกาแกไดหลงเหลือใหเห็นอยูในปจจุบัน จึงไดมีการ

เรียกคําวาแทนผิดเพี้ยนออกไป เปนบางอีแทนเน่ืองจากชาวไทยเชื้อสายจีนในสมัยน้ันไมสามารถออกเสียงคําวาแทนได ใน

ระหวางที่คลองลัดตัดผานจึงกลายเปนเกาะที่เรียกวา เกาะลัดอีแทน เกาะลัดอีแทนประกอบดวย 4 ตําบล ไดแก ตําบลไรขิง 

ตําบลบางเตย ตําบลทรงคนอง และตําบลทาตลาด ภูมิประเทศของเกาะลัดอีแทน เปนที่ราบลุมของแมนํ้าทาจีน อุดมสมบูรณ
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ไปดวยแรธาตุตางๆ เหมาะแกการทําสวนผลไม หรือพืชไรตางๆ มีนํ้าที่อุดมสมบูรณ ซ่ึงเหมาะแกการทําเกษตร และมีคลอง

นอยใหญตลอดเสนทาง ซ่ึงคนในชุมชนสวนใหญจะทําอาชีพเกษตรกร มีการเพราะปลูกพืชพันธุหลากหลายชนิด อาทิเชน สม

โอมะพราว หมาก กลวยหอม กลวยนํ้าวา กลวยไขมะละกอ เปนตน  

    1.2) วิถีชีวิตของ คนในเกาะลัดอีแทน ภายในชุมชนเกาะลัดอีแทน มีวิถีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงายใชชีวิตแบบ

พอเพียง คนสวนใหญภายในเกาะลัดอีแทนทําอาชีพเปนเกษตรกร ในสมัยกอนคนในชุมชนเกาะลัดอีแทนปลูกแคสมโอแตมา

ภายหลังเห็นวาผลผลิตของสมโอไมไดออกตลอดทั้งป จึงปลูกหมากและพลู ไวเก็บผลผลิตขายและหลังจากน้ันไดมีการนํา

พืชผลอยางอ่ืนเขามาปลูกภายในเกาะลัดอีแทนเพื่อเปนการสรางรายไดเพิ่มขึ้น  ในปจจุบันเกาะลัดอีแทนไดทําการเกษตรแบบ

ผสมผสานโดยที่ดินหน่ึงแปลงจะไมไดปลูกแคเพียงสมโอแตยังสามมารถเล้ียงปลา และปลูกพืชอยางอ่ืนผสมลงไปดวย ดังน้ัน

เม่ือมีการทองเที่ยวเขามาภายในเกาะลัดอีแทนจึงไดสงผลใหคนในชุมชนเกาะลัดอีแทนมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและมีรายไดเพิ่ม

มากขึ้น 

   1.3) ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนเกาะลัดอีแทน ในเกาะลัดอีแทนมีประเพณีวัฒนธรรมที่เหมือนประเพณีทั่วไป 

อาทิเชน เทศกาลตรุษจีน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง เปนตน แตภายในเกาะลัดอีแทนยังมีประเพณีดั้งเดิมตอกัน

มา คือ ประเพณีลอยเรือสําเภาเพื่อเปนการบูชาเทพเจาภายในเกาะลัดและยังไดมีการนําประเพณีเหลาน้ันมาประยุกตใชตอ

กิจกรรมทองเที่ยวคือการเรียนรูการทําขนมเขงและขนมเทียน และตอนเชานักทองเที่ยวจะไดทํากิจกรรมตักบาตรตอนเชา           

2) ปจจัยที่สงผลตอการจัดกิจกรรมเชนทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง องคประกอบการทองเที่ยว

เชิงเกษตร ส่ิงดูดใจทางการทองเที่ยว 

   2.1) ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น มีทั้งหมด 5 แหง ไดแก 1) พิพิธภัณฑวิถีชีวิตดานการเกษตร 2) สวนสมโอสาย

พันธุทองดีและขาวนํ้าผ้ึง 3) โฮมสเตยสวนบางเตย 4) นมัสการหลวงพอโปหลุยวัดทรงคะนอง 5) เรียนรูระบบการปลูกพืช

อินทรียที่ไดมาตรฐาน เปนตน 

   2.2) ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง ทรัพยากรธรรมชาติ ภายในเกาะลัดอีแทนมีความอุดมสมบรูณมากมาย เชน 

ตนสมโอสายพันธุดี แมนํ้าทาจีน พื้นที่ที่เปนการเกษตรแบบผสมผสาน เปนตน ส่ิงเหลาน้ีทั้งหมดเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ โดยที่มนุษยไมไดกระทํามันขึ้นมา นอกจากน้ีภายในเกาะลัดอีแทนยังเปนพื้นที่ ที่ปลอดโรงงานอุตสาหกรรม จนได

ชื่อวาเปนพื้นทีสี่เขียวใกลเมืองกรุง 

    2.3) องคประกอบการทองเที่ยวเชิงเกษตร  ภายในเกาะลัดอีแทนประกอบไปดวย 1) ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิง

เกษตร 2) ตลาดนักทองเที่ยว 3) การบริการการทองเที่ยวภายในเกาะลัดอีแทน ซ่ึงภายในเกาะลัดอีแทนมีพื้นที่เพียงพอตอการ

รองรับนักทองเที่ยวและการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ ทั้งน้ีภายในเกาะลัดอีแทนยังมีนักทองเที่ยว

หลากหลายประเภท อาทิเชน ฐานะดี ฐานะปานกลาง และฐานะยากจน รวมถึงมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติ หรือผูที่สนใจใน

เรื่องของการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยตรง นอกจากน้ีภายในเกาะลัดอีแทนยังมีการใชเทคนิคที่ทําใหนักทองเที่ยวประทับใจและ

อยากกลับมาอีกครั้ง คือ การดูแลเอาใจนักทองเที่ยว การพูดคุยดวยวาจาที่สุภาพและเปนมิตร ส่ิงสําคัญคือการถายทอดขอมูล

ใหนักทองเที่ยวไดรับความรูและประสบการณที่ดีจากเกาะลัดอีแทน มีการจัดโปรแกรมขึ้นมาเปนการทองเที่ยว เชน โปรแกรม 

2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน ทั้งน้ีนักทองเที่ยวสามารถขอปรับเปล่ียนกิจกรรมภายในเกาะลัดอีแทนตามความตองการได โดย

ตองมีการแจงกับทางเจาหนาที่กอนลวงหนา เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจกับกิจกรรมตามความตองการ และหากมีผู

ทีไมประสงคจะมาพักแรม ทางเกาะลัดอีแทนจะมีการใหบริการน่ังรถรางชมสถานที่ทองเที่ยวในชวงวันเสาร-อาทิตย 

   2.4) ส่ิงดูดใจทางการทองเที่ยว ส่ิงดึงดูดใจหลักทางการทองเที่ยวภายในของเกาะลัดอีแทน คือ ความเปน

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และเปนพื้นที่สีเขียว ทําใหนักทองเที่ยวที่มาเยือนเกิดความผอนคลายรวมถึงไดสูดอากาศบริสุทธ์ิและ

รูสึกสดชื่น ธรรมชาติของเกาะลัดอีแทนเปนหัวใจหลักในการดึงดูดนักทองเที่ยวเขามา ทั้งน้ีเกาะลัดแทนตั้งอยูไมไกลจาก

กรุงเทพมหานคร ทําใหนักทองเที่ยวจากเมืองกรุงที่ตองการสัมผัสธรรมชาตติัดสินใจเลือกที่จะเดินทางมาทองเที่ยวภายในเกาะ

ลัดอีแทนอีกดวย 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1285 

5.2 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว   

ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมของนักทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามา

ทองเที่ยวในเกาะลัดอีแทน และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในดานตางๆตอการเดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะลัดอีแทน 

 

สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะลัดอีแทน 

ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะลัด

อีแทน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว จํานวน )คน(  รอยละ 

จํานวนคร้ังที่เดินทางมาทองเที่ยวเกาะลัดอีแทน 

ครั้งแรก 361 96.5 

ครั้งที่ 2 13 3.5 

วัตถุประสงคในการเดนิทางมาทองเที่ยว 

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 

ครอบครัว /ญาติ  229 61.2 

กลุมเพื่อน 114 30.5 

รวม 374 100.0 

 

จากตาราง เม่ือจําแนกตามจํานวนครั้งที่เดินทางมาทองเที่ยวในเกาะลัดอีแทน พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทาง

ทางมาทองเที่ยวครั้งแรก มากที่สุด จํานวน 361 คน (รอยละ 96.5)รองลงมาคือ ครั้งที่ 2 จํานวน 13 คน (รอยละ 3.5)  เม่ือ

จําแนกตามวัตถุระสงคที่เดินทางมาทองเที่ยวสวนใหญมาเพื่อพักผอนหยอนใจ มากที่สุด มีจํานวน 321 คน (รอยละ 85.8)

รองลงมาคือ ศึกษาหาความรู มีจํานวน 44 คน (รอยละ 11.8) และอันดับสุดทายคือ ศึกษาดูงาน มีจํานวน 9 คน (รอยละ 2.4) 

เม่ือจําแนกตามวิธีการเดินทางมาทองเที่ยวสวนใหญมาโดยรถยนตสวนตัว มากที่สุด มีจํานวน 208 คน (รอยละ 55.6) 

รองลงมาคือ บริษัทนําเที่ยว มีจํานวน 91 คน (รอยละ 24.3) และอันดับสุดทาย คือ  รถโดยสารประจําทางมีจํานวน 75 คน 

(รอยละ 20.1) เม่ือจําแนกตามลักษณะของการเดินทางมาทองเที่ยว สวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวกับครอบครัว/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 โดยนําคาเฉล่ียที่ได 

เปรียบเทียบกับคะแนนตามเกณฑ โดยใชเกณฑของ เบสต(Best,1981)อางถึงใน ดวงพร พุทธวงค และทรายทอง อุนนันกาศ 

(2557)  ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

 

ตารางแสดงความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอเกาะลัดอีแทนในดานกิจกรรมการทองเที่ยวภายในเกาะลัดอีแทน   

ดานกิจกรรมการทองเที่ยวภายในเกาะลัดอีแทน X  S.D ระดับ 

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 

 

จากตารางการวิเคราะหแบบสอบความเก่ียวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอเกาะลัดอีแทนในดานกิจกรรม

การทองเที่ยวภายในเกาะลัดอีแทน โดยในภาพรวมนักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในปานกลาง และมีลําดับความพึงพอใจ

ในกิจกรรมตาง ดังน้ี ในดานกิจกรรมชมพิพิธภัณฑวิถีชวิีตดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 3.32 (ระดับปานกลาง) ดานกิจกรรม

กิจกรรมชมสวนสมโอ คิดเปนรอยละ 2.72 (ระดับปานกลาง) ดานกิจกรรมนมัสการหลวงพอโปหลุยวัดทรงคะนอง คิดเปนรอยละ 

3.72 (ระดับมาก) และดานกิจกรรมเรียนรูระบบการปลูกพืชอินทรียที่ไดมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 2.84 (ระดับปานกลาง) 

 

5.3 ผลการสังเคราะหแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรและปญหาอุปสรรคจากการจัด

กิจกรรมทองเที่ยว 

จากการสังเคราะหแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร พบวาการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิง

เกษตร เกาะลัดอีแทน ประกอบดวย 5 กิจกรรม ไดแก 

1) พิพิธภัณฑวิถีชีวิตดานการเกษตรองคประกอบของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรมีทั้งหมด 5 องคประกอบ 

1.1) เดิมพิพิธภัณฑมีลักษณะเปนอาคารที่ทําจากปูนและตัวอาคารมาความเส่ือมโทรมเรื่องของวัสดุการสรางอาคาร 

แตเพื่อความสอดคลองกับพื้นที่ ควรมีซอมบํารุงตัวอาคารและปรับปรุงพิพิธภัณฑใหกลมกลืนกับพื้นที่และมีเอกลักษณ 

1.2) องคประกอบดานคุณคาขององคความรู  นวัตกรรม ภูมิปญญา การสาธิตการใชเครื่องมือเครื่องใชทาง

การเกษตรที่เคยใชในอดีต และใหนักทองเที่ยวในปจจุบันไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

1.3) องคประกอบดานศักยภาพการบริหารจัดการของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร การดูแลรักษาอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชอยางถูกตองตามลักษณะการใชงาน เพื่อใหคงสภาพเดิม 

1.4) องคประกอบดานศักยภาพการใหบริการของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกให

เพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยว ในดานสถานที่จอดรถ 
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1.5) องคประกอบดานศักยภาพดานการดึงดูดใจทางการทองเที่ยว การนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับเขาแหลง

ทองเที่ยวเพื่อใหเปนส่ิงที่ดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยว เชน การจัดทําวิดีทัศนนําเสนอแหลงทองเที่ยว การ

จัดทําเพจตามส่ือออนไลน เปนตน 

2) สวนสมโอสายพันธุทองดีและขาวนํ้าผ้ึงองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการของการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

2.1) ทรัพยากรทางการทองเที่ยวเชิงเกษตร การใหนักทองเที่ยวไดเขาไปชมสวนสมโอ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดใกลชิด

ธรรมชาติและมีการใหความรูเก่ียวกับสมโอในดาน การปลูก การดูแล การเก็บเก่ียว อันกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูตอ

นักทองเที่ยว 

2.2) ตลาดนักทองเที่ยว การจัดทํานิทรรศการเพื่อการเกษตรแกประชาชนและเกษตรกรที่สนใจหาความรูดานเกษตร 

เพื่อพัฒนาอาชีพ และกลุมนักทองเที่ยวที่สนใจในการทองเที่ยวธรรมชาติและกิจกรรมการเกษตร เรียนรูวิถีชีวิตของเกษตรกร 

2.3) การบริการทางการทองเที่ยว มีการจัดมัคคุเทศกประจําฐาน เพื่อใหความรูแกนักทองเที่ยวที่มาเยือนยังแหลง

ทองเที่ยว 

3) โฮมสเตยสวนบางเตย เปนโฮมสเตยที่อยูภายในเกาะลัดอีแทน สําหรับรองรับนักทองเที่ยวที่ตองการจะพักคางแรม 

4) นมัสการหลวงพอโปหลุยวัดทรงคะนองมีการจัดมัคคุเทศกประจําฐานเพื่อใหขอมูลเก่ียวกับประวัติความเปนมา

ของวัดทรงคนอง และการจัดทําบรรจุภัณฑของสินคาที่ระลึกใหมีความโดดเดน 

5) เรียนรูระบบการปลูกพืชอินทรียที่ไดมาตรฐานองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการของการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

5.1) ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตร การจัดทําแปลงขาวสาธิตใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูการปลูกขาวระบบอินทรีย 

เพื่อกอใหเกิดการเรียนรู 

5.2) ตลาดนักทองเที่ยว การจัดนิทรรศการเรียนรูการปลูกพืชระบบอินทรีย เพื่อตอบสนองตอความตองการของนัก

ทอเที่ยวที่สนใจในการดานการปลูกพืชระบบอินทรีย 

5.3) การบริการทางการทองเที่ยว การใหความรูเก่ียวกับการปลูกพืชอินทรียที่ไดมาตรฐานที่ศูนยเรียนรู หรือการใช

เทคโนโลยีเพื่อถายทอดความรู เชน การทําคิวอารโคด การทําวีดีทัศนนําเสนอขอมูล เปนตน 

จากการสังเคราะหแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร พบวาปญหาอุปสรรคจากการจัดกิจกรรม

ทองเที่ยว 

ปญหาของชุมชนเกาะลัดอีแทน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมที่เกิดขึ้นทั้งในอดีต ปจจุบัน และอาจสงผลถึงใน

อนาคต คือเรื่องของปายบอกทางที่ไมคอยมีความชัดเจนสงผลใหนักทองเที่ยวเดินทางผิดเสนทางได ในเรื่องของเวลาในการจัด

กิจกรรมใหกับนักทองเที่ยวทีไ่มเพียงพอตอการทํากิจกรรม เรื่องการประเมินแบบสอบถามวานักทองเที่ยวชอบและประทับใจ

จุดไหนมากที่สุด และเรื่องความรวมมือของคนในชุมชน จึงอาจสงผลใหในอนาคตนักทองเที่ยวไมนิยมมาเที่ยวที่ชุมชนเกาะลัด

อีแทน ชาวบานจึงอยากใหมีการเปล่ียนแปลงคือ การทําปายบอกทางที่มีความชัดเจนและโดดเดนใหม การเขาถึงที่งายและ

สะดวกขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพที่ดีขึ้นและเกิดความรักความสามัคคีกันภายในชุมชน 

 

6. การอภิปรายผล 

 

6.1 วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และปจจัยที่สงผลตอกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรของเกาะลัดอีแทน

อําเภอ   สามพราน จังหวัดนครปฐมจากการวิเคราะหขอมูล พบวา พื้นที่เกาะลัดอีแทนเปนชุมชนที่มีศักยภาพทางการ

ทองเที่ยว เน่ืองจากชุมชนเกาะลัดอีแทนมีทรัพยากรที่นาสนใจ เชน ที่ราบลุมของแมนํ้าทาจีน อุดมสมบูรณไปดวยแรธาตุตางๆ 

เหมาะแกการทําสวนผลไม หรือพืชไรตางๆ และมีแหลงนํ้าที่อุดมสมบูรณ ซ่ึงเหมาะแกการทําเกษตร และมีคลองนอยใหญ

ตลอดเสนทาง เปนตน และสามารถดึงดูด นักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมได โดยทรัพยากรเหลาน้ีเปนปจจัยที่สงผลตอการ
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ทองเที่ยว ซ่ึงสอดคลองกับ นิคม จารุณี (2544) ไดอธิบายวา ทรัพยากรการทองเที่ยวเปนส่ิงดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมา

เยือนยังสถานที่น้ันๆ โดยชุมชนเกาะลัดอีแทนไดแบงประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยวไว 2 ประเภทดังน้ี 

1) ทรัพยากรทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น ภายในเกาะลัดอีแทนมีทรัพยากรที่มนุษยขึ้นมีมากมายหลายอยางและยัง

เปนส่ิงที่นาสนใจสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางเขามาเยี่ยมชมภายในเกาะลัดอีแทน คือ 1.1) พิพิธภัณฑดานการเกษตร 

1.2) สวนสมโอสายพันธุทองดีและขาวนํ้าผ้ึง 1.3) โฮมสเตยสวนบางเตย 1.4) นมัสการหลวงพอโปหลุยวัดทรงคะนอง 1.5) 

เรียนรูระบบการปลูกพืชอินทรียที่ไดมาตรฐาน เปนตน 

2) ทรัพยากรทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ภายในเกาะลัดอีแทนมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายหลายอยาง 

อาทิเชน ตนไมใบหญา แมนํ้าลําคลอง และอากาศที่บริสุทธ์ิ ลวนแลวแตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ

เหลาน้ียังเปนทรัพยากรที่โดนเดนภายในเกาะลัดอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับ วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม (2560) กลาวไววา 

ทรัพยากรการทองเที่ยวเปนองคประกอบสําคัญของอุตสาหกรรมทองเที่ยว เพราะเปนส่ิงที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยวไปสูจุดหมาย

ปลายทางทรัพยากรการทองเที่ยวเปนส่ิงที่จับตองไมไดโดยแบงออกเปนทรัพยากรการทองเที่ยวสวนที่เปนธรรมชาติ และ

ทรัพยากรการทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น การอนุรักษทรัพยากรทางการทองเที่ยวเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ ่ง ในที่จะทําให

อุสาหกรรมทองเที่ยวมีความยั่งยืน และสามารถแบงทรัพยากรทองเที่ยวออกเปน 2 ลักษณะทั่วไป คือ 1) ทรัพยากรทองเที่ยว

ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก สภาพภูมิอากาศรวมทั้งอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ  2) ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก 

ทรัพยากรทางดานประวัติศาสตร สงคราม ศาสนา ผูคนที่อาศัยในทองถิ่น ชนชั้นการปกครอง เปนตน 

เกาะลัดอีแทนยังมีทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่เอ้ือตอการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรใหมีการผลิต ผลิตผล

ทางการเกษตร ไมวาส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรม เชน อากาศ แสงแดด ดิน นํ้า เปนตน นอกจากน้ีภายในเกาะลัดอีแทนยังมีผูให

ความรูเก่ียวกับการเกษตร เพื่อเอ้ืออํานวยความสะดวกสบายตอนักทองเที่ยวที่สนใจในการทองเที่ยวธรรมชาติและกิจกรรม

การทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเปนการใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูวิถีชีวิตของเกษตรกร ซ่ึงภายในเกาะลัดอีแทนยังมีส่ิงอํานวยความ

สะดวกในการบริการแกนักทองเที่ยวที่มาเยือนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่เกาะลัดอีแทน เชน รถรางนําเที่ยวที่ใหบริการแก

นักทองเที่ยวทุกวันเสารและอาทิตย ที่พักแรมในรูปแบบโฮมสเตยที่สวนบางเตยเพื่อเอ้ืออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวที่

ตองการจะมาพักแรมในเกาะลัดอีแทนเพื่อสัมผัสบรรยากาศที่เปนธรรมชาติ  รานอาหารและเครื่องดื่มที่ใหบริการแกน่ัง

ทองเทีย่ว เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับ ใบเฟรน วงษบัวงาม; มุขสุดา พูลสวัสดิ์ (2556) ที่ไดอธิบายเก่ียวกับ องคประกอบของการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรไดระบุไววา เชน 1. ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตร 2.ตลาดนักทองเที่ยว 3.การบริการการทองเที่ยว 

เปนตน และภายในเกาะลัดอีแทนยังมีส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยวที่มีความเปนเอกลักษณโดนเดนไมเหมือนใครประกอบไป

ดวยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณตนไมใบหญาที่ยังคงความเขียวขจีอยูตลอดเวลาจึงเปนส่ิงที่ทําใหนักทองเที่ยวตางหลงใหลในวิถี

ชีวิตแบบดั้งเดิม ส่ิงดึงดูดใจเหลาน้ีสามารถกระตุนใหนักทองเที่ยวออกเดินทางทองเที่ยวมายังสถานที่ทองเที่ยวแหลงน้ัน ซ่ึง

สอดคลองกับ สลิฏา เหลืองเจริญ (2553) ที่ไดอธิบายเก่ียวกับแรงจูงใจทางการทองเที่ยววาเปนส่ิงกระตุนใหนักทองเที่ยวออก

เดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ภายในเกาะลัดอีแทนยังมีแผนหรือทิศทางในการจัดการส่ิงดึงดูดใจทางการ

ทองเที่ยว เชน ไดมีการทําส่ือขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจใหนักทองเที่ยวมายังเกาะลัดอีแทน และ ยังมีการทําโปรแกรมการ

ทองเที่ยวขึ้นมาเพื่อเปนการกระตุนใหนักทองเที่ยวรูสึกอยางเดินทางมาเที่ยวที่เกาะลัดอีแทน 

 

6.2 วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะลัดอี

แทน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมจากการวิเคราะหขอมูลพบวา พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวภายใน

เกาะลัดอีแทน นักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางมาเพื่อพักผอนหยอนใจ ศึกษาหาความรูและเพื่อศึกษาดูงาน เปนตน ซ่ึงเกาะ

ลัดอีแทนมีพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบรูณไปดวยธรรมชาติมากมายและมีบรรยากาศที่รมรื่นเหมาะสําหรับใหนักทองเที่ยวมา

พักผอนหยอยใจสูดอากาศบริสุทธ์ิ และยังมีแหลงการเรียนรูการเกษตรเพื่อใหนักทองเที่ยวไดศึกษาหาความรูเก่ียวกับการทํา

เกษตรกร พื้นที่แหงน้ีจะตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตร ซ่ึงสอดคลอง
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กับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555) ไดอธิบายวา พฤติกรรมนักทองเที่ยวหมายถึงบุคคลที่แสวงหา จัดซ้ือ ใชประโยชน และ

ประเมินสินคาหรือบริการทองเที่ยวที่คาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวที่เดินทางมาใชบริการในแหลงทองเที่ยวน้ัน นักทองเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะลัดอีแทนมีความพึงพอใจในเรื่องของ

ความสวยงามและบรรยากาศของแหลงทองเที่ยว การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ของคนในทองถิ่น รวมไปถึง

ความสะอาดและความเปนระเบียบของแหลงทองเที่ยว แตความหลากหลายของกิจกรรมยังไมตอบสนองตอความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวมากนัก ซ่ึงสอดคลองกับ นรินทร สังขรักษา (2555) ไดอธิบายวา ในที่แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรแตละแหงจะมี

กิจกรรมที่จะใหบริการนักทองเที่ยวที่หลายๆกิจกรรมแลวแตสภาพจุดทองเที่ยวเชิงเกษตรแตละแหง เชน กิจกรรมชม

พิพิธภัณฑวิถีชีวิตดานการเกษตร ยังไมตอบสนองตอความพึงพอใจแกนักทองเที่ยวในดาน ระยะเวลา ความนาสนใจ และการมี

สวนรวมของกิจกรรม, กิจกรรมชมสวนสมโอ ยังไมตอบสนองความพึงพอใจแกนักทองเที่ยวในดาน ระยะเวลา การเรียนรู การ

มีสวนรวม และความนาสนใจของกิจกรรม กิจกรรมนมัสการหลวงพอโปหลุยวัดทรงคะนอง ตอบสนองตอความตองการของ

นักทองเที่ยวในทุกดาน กิจกรรมเรียนรูระบบการปลูกพืชอินทรียที่ไดมาตรฐาน ยังไมตอบสนองความพึงพอใจแกนักทองเที่ยว

ในทุกดาน ซ่ึงสอดคลองกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555) ไดอธิบายวาการตอบสนอง หมายถึง การตัดสินใจกระทํากิจกรรม

ตามที่ตนไดเลือกสรรแลว เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการตอบสนองความตองการของตน เชน นักทองเที่ยวไดตัดสินใจที่จะ

เดินทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูทางการเกษตร ดังน้ันนักทองเที่ยวจะตองวางแผนการเดินทาง และการจัดการดําเนินการ

ลวงหนาในการกระทํากิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ตั้งแตกิจกรรมการกําหนดสถานที่ทองเที่ยว กิจกรรมการ

เดินทาง กิจกรรมการจองที่พัก เปนตน 

 

6.3 วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อสรางแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรของเกาะลัดอีแทนอําเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐมจากการวิเคราะหขอมูลพบวา แนวทางที่จะนํามาพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งหมด 12 

แนวทาง ไดแก  

กิจกรรมชมพพิิธภัณฑวิถีชีวิตดานการเกษตรมีทั้งหมด 5 แนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว 

1) เดิมพิพิธภัณฑมีลักษณะเปนอาคารที่ทําจากปูนและตัวอาคารมาความเส่ือมโทรมเรื่องของวัสดุการสรางอาคาร 

แตเพื่อความสอดคลองกับพื้นที่ ควรมีซอมบํารุงตัวอาคารและปรับปรุงพิพิธภัณฑใหกลมกลืนกับพื้นที่และมีเอกลักษณ 

2) การสาธิตการใชเครื่องมือเครื่องใชทางการเกษตรที่เคยใชในอดีต และใหนักทองเที่ยวในปจจุบันไดมีสวนรวมใน

การทํากิจกรรม 

3) การดูแลรักษาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชอยางถูกตองตามลักษณะการใชงาน เพื่อใหคงสภาพเดิม 

4) การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกใหเพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยว ในดานสถานที่จอดรถ 

5) การนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับเขาแหลงทองเที่ยวเพื่อใหเปนส่ิงที่ดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมแหลง

ทองเที่ยว เชน การจัดทําวิดีทัศนนําเสนอแหลงทองเที่ยว การจัดทําเพจตามส่ือออนไลน เปนตนซ่ึงสอดคลองกับ สํานักพัฒนา

แหลงทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2557) ไดกลาวถึง องคประกอบของแหลงทองเที่ยวเชิง

เกษตร ที่มีทั้งหมด 5 องคประกอบองคประกอบดานคุณคาทางกายภาพและชีวภาพ  องคประกอบดานคุณคาดานองคความรู 

นวัตกรรม ภูมิปญญาองคประกอบดานศักยภาพการบริหารจัดการของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรองคประกอบคานศักยภาพ

การใหบริการของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  องคประกอบดานศักยภาพดานการดึงดูดใจทางการทองเที่ยว 

 กิจกรรมชมสวนสมโอสายพันธุทองดีและขาวนํ้าผ้ึงไดมีแนวทางการพัฒนาทั้งหมด 3 แนวทาง 

1) ทรัพยากรทางการทองเที่ยวเชิงเกษตร การใหนักทองเที่ยวไดเขาไปชมสวนสมโอ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดใกลชิด

ธรรมชาติและมีการใหความรูเก่ียวกับสมโอในดาน การปลูก การดูแล การเก็บเก่ียว อันกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูตอ

นักทองเที่ยว 
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2) ตลาดนักทองเที่ยว การจัดทํานิทรรศการเพื่อการเกษตรแกประชาชนและเกษตรกรที่สนใจหาความรูดานเกษตร 

เพื่อพัฒนาอาชีพ และกลุมนักทองเที่ยวที่สนใจในการทองเที่ยวธรรมชาติและกิจกรรมการเกษตร เรียนรูวิถีชีวิตของเกษตรกร 

3) การบริการทางการทองเที่ยว มีการจัดมัคคุเทศกประจําฐาน เพื่อใหความรูแกนักทองเที่ยวที่มาเยือนยังแหลง

ทองเที่ยว 

กิจกรรมนมัสการหลวงพอโปหลุยวัดทรงคะนอง แนวทางในการพัฒนากิจกรรม คือมีการจัดมัคคุเทศกประจําฐาน

เพื่อใหขอมูลเก่ียวกับประวัติความเปนมาของวัดทรงคนอง และการจัดทําบรรจุภัณฑของสินคาที่ระลึกใหมีความโดดเดน 

กิจกรรมเรียนรูระบบการปลูกพืชอินทรียที่ไดมาตรฐาน มีแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวทั้งหมด 3 แนวทางการ

พัฒนากิจกรรม 

1) ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตร การจัดทําแปลงขาวสาธิตใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูการปลูกขาวระบบอินทรีย 

เพื่อกอใหเกิดการเรียนรู 

2) ตลาดนักทองเที่ยว การจัดนิทรรศการเรียนรูการปลูกพืชระบบอินทรีย เพื่อตอบสนองตอความตองการของนักทอ

เที่ยวที่สนใจในการดานการปลูกพืชระบบอินทรีย 

3) การบริการทางการทองเที่ยว การใหความรูเก่ียวกับการปลูกพืชอินทรียที่ไดมาตรฐานที่ศูนยเรียนรู หรือการใช

เทคโนโลยีเพื่อถายทอดความรู เชน การทําคิวอารโคด การทําวีดีทัศนนําเสนอขอมูล เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับ ใบเฟรน วงษบัวงาม; 

มุขสุดา พูลสวัสดิ์ (2556) ไดกลาวถึงองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงเกษตรประกอบดวย 3 องคประกอบ ทรัพยากร

ทองเที่ยวทางการเกษตร  ตลาดนักทองเที่ยว  การบริการการทองเที่ยว แนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวทั้งหมดน้ี 

จัดทําขึ้นเพื่อเปนประโยชนตอคนในชุมชนและสามารถทําแนวทางน้ีไปใชไดจริง 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 

 1. ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย 

1.1 จากการศึกษาวิจัยพบวา ภายในชุมชนเกาะลัดอีแทนไมมีการอบรมบุคลากรในเรื่องของภาษาเพื่อเปนการ

ลองรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ดังน้ัน ควรมีการจัดอบรมในดานภาษาเพื่อใหชุมชนมีศักยภาพในการลองรับนักทองเที่ยว

ชาวตางชาต ิ

1.2 จากการศึกษาวิจัยพบวา ภายในชุมชนเกาะลัดอีแทนไมมีการจัดอบรมคนในชุมชนเรื่องการใหขอมูลความรู

เก่ียวกับการจัดกิจกรรมทองเที่ยวพื้นที่ ดังน้ันควรมีการจัดอบรมเรื่องของการใหขอมูลเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว

เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของคนในพื้นที ่

1.3 ภายในชุมชนเกาะลัดอีแทนไมมีการประชุมสรุปงานแตละเดือน เพื่อเปนการนําปญหาในแตละเดือนมา

แกไขและปรับปรุงดานการทองเที่ยวในพื้นทีใ่หดียิ่งขึ้น ดังน้ันควรมีการจัดประชุมสรปุผลการทองเที่ยวทุกเดือนเพื่อเปนการนํา

ปญหาจากอดีตมาพัฒนาปจจุบันใหดียิ่งขึ้น 

 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ในชุมชนเกาะลัดอีแทนยังขาดมัคคุเทศกนอยทองถิ่น ทางผูนําชุมชนตอการใหเยาวชนเขาใจภาษาอังกฤษ

ตอยอดใหกับชุมชน และเปนการหารายไดเสริมใหกับชุมชนและครอบครัวและทําใหชุมชนเกาะลัดอีแทนเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น

จึงมีประโยชนมากสําหรบัผูที่ตองการศึกษาเรื่องมัคคุเทศกนอยในแหลงทองเที่ยว 

2.2 ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมในดานการประชาสัมพันธ  เ น่ืองจากชุมชนเกาะลัดอีแทนยังขาดการ

ประชาสัมพันธที่ทันสมัยทําใหยังไมเปนทีรู่จักแกนักทองเทีย่ว หากไดรับการพัฒนาที่ดีก็จะทําใหชุมชนเกาะลัดอีแทนมีชื่อเสียง

และเปนที่รูจักมากยิง่ขึ้น 
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2.3 ควรมีการศึกษาแนวทางในดานการมีสวนรวมและการบริหารจัดการของผูนําชุมชนในการพัฒนาสงเสริม

การทองเที่ยวในชุมชนเกาะลัดอีแทน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อนํามาเปนแนวทางในการจัดการอยางเปนระบบ

และพัฒนาแหลงทองเทีย่วในชุมชนเกาะลัดอีแทน ใหเปนแหลงทองเทีย่วที่สมบูรณแบบ 
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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่ชุมชนบานไผหูชาง 2) เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาทองเที่ยว

ชุมชนบานไผหูชางใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ 3) เพื่อหาแนวทางการจัดการการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของชุมชน 

บานไผหูชาง ตําบลไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยใชแบบสังเกตการณ และแบบสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมาย

จํานวน 25 คน ประกอบดวย ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

ประชาชนในพื้นที่ และผูประกอบการรานคา โดยทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหาตามประเด็น และนําผลที่ไดมาเสนอในรูปแบบ

ความเรียง ผลการวิจัยพบวา 1) บริบทชุมชนบานไผหูชางเปนชุมชนชาวไทยทรงดําที่อพยพจากเพชรบุรี แตเดิมอาชีพสวนใหญ

ทํานาปนาปรัง ปจจุบันเปล่ียนไปทําบอเล้ียงกุง เล้ียงปลา และปลูกพืชผักปลอดสารพิษ รวมถึงการทอผา ซ่ึงการทอผาของชาว

ไทยทรงดํามีลวดลายที่สวยงามและมีความแปลกใหมที่ยังคงอนุรักษไว นอกจากน้ียังมีวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับการนับถือดวง

วิญญาณ โดยการนับถือผี หรือ ดวงวิญญาณเปนส่ิงสําคัญ เชน การทําพิธีเสนเรือน การเล้ียงผีเพื่อการเซนไหววิญญาณของ

บรรพบุรุษภายในครอบครัว เปนตน รวมถึงงานประเพณีประจําป อาทิ การรําแคน 2) ชุมชนไผหูชางมีปจจัยทางการทองเที่ยว

ที่มีศักยภาพทางดานส่ิงดึงดูดใจการทองทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีความเก่ียวของกับวัฒนธรรมไทยทรงดํา        

คนในชุมชนมีความสามัคคีในการรวมมือจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยมีสวนรวมในการวางแผน แสดงความคิดเห็น และติดตามผลของ

การพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน และมีการประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อพัฒนาใหชุมชนเปนแหลงทองเที่ยวชุมชนที่มี

ศักยภาพพรอมรองรับนักทองเที่ยวอยางตอเน่ือง 3) แนวทางการจัดการการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของชุมชนบานไผหูชาง 

คือ 1) การจัดตั้งกลุมการทองเที่ยวชุมชนในการบริหารจัดการรายไดเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและรักษาส่ิงแวดลอม 

2) การพัฒนากิจกรรมการทอผาที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นเพื่อการทองเที่ยว 3) การพัฒนาการส่ือความหมายทางการ

ทองเทีย่วชุมชนเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานและผูมาเยือน 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 

 

การเคล่ือนไหวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปล่ียนแปลงไปตามกระแสความเคล่ือนไหวของโลก โดยเฉพาะกระแส

ของการพัฒนาที่ยั่งยืน นับตั้งแตประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติไดรวมลงนามในแผนแมบทของโลกเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืนหรือแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ในการประชุมสุดยอดของโลกทางดานส่ิงแวดลอม (Earth Summit) ที่ประเทศ

บราซิล เม่ือป 2535 ซ่ึงไดเปนพันธกรณีที่แตละประเทศจําเปนตองแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศใหมุง            

สูความยั่งยืน โดยมุงเนนการพฒันาเศรษฐกิจที่รับผิดชอบตอสังคม พรอมทั้งคุมครองฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เพื่อประโยชนของคนรุนตอไป และควรเปดโอกาสใหกลุมตางๆ ในสังคมเขามามีสวนรวมอยางกวางขวางที่สุด ซ่ึงจะทําใหเกิด

การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกันตอไปได (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2559: ออนไลน) 

นอกจากน้ีเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีประเด็นสําคัญคือการขจัดความยากจน การมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี  ลดความ

เหล่ือมลํ้าสรางใหเกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน และเนนการสรางภาคีความรวมมือเพื่อผลักดันใหถึงเปาหมาย (Partnerships for 

Goals) ซ่ึงสงเสริมการทํางานรวมกันจากทุกภาคสวน ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการระดมเงินทุน 

เทคโนโลยี การยกระดับศักยภาพของสวนราชการและองคกรสาธารณประโยชน และความรับผิดชอบตอเปาหมายรวมกัน   

โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่มองการพัฒนาที่ยั่งยืนผานมิติที่เชื่อมโยงกันของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยมีเปาหมายรวม

ในการมุงขจัดความยากจนของประชากรโลกใหหมดส้ินไปภายในป 2573 (ไกรยส ภัทราวาท. 2558: ออนไลน) 

สําหรับประเทศไทยไดใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือแกปญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลํ้าและเปนการพัฒนา

เศรษฐกิจที่รับผิดชอบตอสังคม เน่ืองจากการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญตอระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเปนแหลงรายไดที่สําคัญนํามาซ่ึงเงินตราตางประเทศ (ศรัญยา วรากุลวิทย. 2558: 384)  

กอใหเกิดการจางแรงงานทองถิ่นเพิ่มขึ้นเพื่อใหเปนไปเกณฑการทองเที่ยวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism 

Criteria: GSTC) ที่ใหความสําคัญกับการจางงานในผูสูงวัย และผูพิการ เพื่อสรางความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ และลด

ความเหลือลํ้าทางสังคม ทั้งน้ีในกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดเนนย้ําการทํางานดานการพัฒนาการทองเที่ยว เพิ่มศักยภาพให

ชุมชน และใชกลไกทางการทองเที่ยวเปนเครื่องมือแกไขปญหาความยากจนและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ นํามาซ่ึงการ

ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม อีกทั้งการทองเที่ยวยังชวยพัฒนาทองถิ่นที่เปนจุดหมายปลายทางของการเดินทางทองเที่ยวได

อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด และกอใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นที่เนนใหชุมชนมีสวนรวมโดยผานกระบวนการ

พัฒนาการทองเที่ยวภายใตการบริหารจัดการตามเกณฑการทองเที่ยวชุมชนมาสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนในแหลงพื้นที่

ทองเที่ยวมีความเขมแข็งบนพื้นฐานของชุมชนเอง เพื่อเปนเครื่องมือในการกระจายรายไดและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม  

และการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรมในชุมชนผานกระบวนการเรียนรู และเสริมสรางโอกาสการพัฒนาเพื่อ

สรางอาชีพ สงผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจกอเกิดการกระจายรายไดอยางแทจริง ชวยสรางประโยชนใหชุมชน มีความม่ันคง 

ม่ังคั่ง และยั่งยืน (อติภัค แสงสนิท. 2561: ออนไลน)   

จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหน่ึงที่มีนโยบายมุงเนนการพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง โดยมีประเด็นยุทธศาสตร 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

และประเด็นยุทธศาสตรในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมใหอยูในระดับ

ตนของประเทศ (สํานักงานจังหวัดนครปฐม. 2561: ออนไลน) เน่ืองจากจังหวัดนครปฐมมีแหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญ

ทางดานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชนที่หลากหลายจากการทื่ในอดีตมีการรวมกลุมของชาติพันธุตางๆ เชน ลาวครั่ง 

ลาวเวียง ลาวโซงหรือไททรงดํา ทําใหปจจุบันจังหวัดนครปฐมยังมีกลุมชาติพันธุที่อาศัยกระจายอยูในอําเภอตางๆถึง 4 อําเภอ 

โดยกระจายอยูใน  อําเภอกําแพงแสน อําเภอดอนตูม อําเภอบางเลน และอําเภอเมือง (ธนดล สุวรรณนิกขะ.2556:2)                 

บานไผหูชาง อ.บางเลน จ.นครปฐม เปนชุมชนหน่ึงที่มีรากฐานจากไททรงดําหรือไทยโซง มีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปน

เอกลักษณโดดเดน และยังคงสงเสริมใหมีการอนุรักษ สืบทอดตอกันมาจนมาถึงชนรุนหลัง ชาวบานส่ือสารกันดวยภาษาไทดํา
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รวมถึงการสอนภาษาไทดําในโรงเรียน แตละหลังคาเรือนยังคงสืบสานงานศิลปหัตกรรมทองถิ่น โดยจักสานเครื่องมือเครื่องใช

จากวัสดุธรรมชาติ ทอผาใชเองและสามารถทอไดทั้งชายและหญิง รวมถึงการตั้งกลุมทอผาในหมูบานเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑ

จากทองถิ่นและจําหนายแกผูที่สนใจแตพบวายังไมเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไป สวนมากผูที่เขามาจะเปนกลุม

หนวยงานภายนอกเขามาศึกษาดูงานเทาน้ันและไมสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดในจํานวนมากทําใหมีอุปสรรคในการพัฒนา

พื้นที่ และอีกทั้งชุมชุนยังขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยว ขาดการสนับสนุนจากองคกรภายนอกใน

การพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวชุมชน รวมถึงการขาดกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่มาเปนตัวสงเสริมและฟนฟูวัฒนธรรม           

และการพัฒนาการเปนแหลงทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน ทําใหไมสามารถดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยว (นิรชราภา 

ทองธรรมชาติ 2560, ออนไลน) 

จากความหลากหลายของผลิตภัณฑ ภูมิปญญาของชุมชนไผหูชาง สามารถนํามาพัฒนาเปนการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมที่ใชกระบวนการการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนตัวขับเคล่ือน 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 ชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรทองเที่ยวน้ันๆ และมีสวนไดสวนเสียที่เกิด

จากการทองเที่ยว โดยมีองคประกอบดังน้ี 1)องคประกอบดานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่ชุมชนมีฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีวิถีการผลิตที่พึ่งพาและใชทรัพยากรอยางยั่งยืน รวมถึงมีวัฒนธรรมประเพณีที่เปน

เอกลักษณเฉพาะถิ่น 2) องคประกอบชุมชน ที่คํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการคิด การวางแผน การปฏิบัติตาม

แผน การติดตามตรวจสอบ ตลอดจนบํารุงรักษาทรัพยากรทองเที่ยวอันจะกอใหเกิดผลประโยชนแกทองถิ่น ทั้งการกระจาย

รายได การยกระดับคุณภาพชีวิต และการไดรับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจัดการการทองเที่ยว โดยเริ่มจากระดับ

รากหญาจนถึงการปกครองทองถิ่น และอาจรวมไปถึงการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเก่ียวของดานการทองเที่ยวในทองถิ่น 3) 

องคประกอบดานการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษทรัพยากรในทองถิ่น การจัดการส่ิงแวดลอม และควบคุมการ

พัฒนาการทองเที่ยวอยางมีขอบเขต เพื่อใหเกิดการทองเที่ยวที่ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคม โดยพิจารณาในเรื่อง มี

กฏ กติกาในการจัดการส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และการทองเที่ยว มีองคกรหรือกลไกในการทํางานเพื่อจัดการการทองเที่ยว

และสามารถเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวม มีการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม มีกองทุนของชุมชนที่

เอ้ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มีระบบจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานกับผูมา

เยือน และสรางจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในสวนของชาวบานและผูมาเยือน 4) 

องคประกอบดานการเรียนรู มีการส่ือความหมายเก่ียวกับเอกลักษณ อัตลักษณ ภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่น รวมถึง
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สภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยว รวมทั้งประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการที่เก่ียวของ

ไดรับประสบการณ และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ นอกจากน้ียังสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยว (สถาบันการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน. 2555, ออนไลน, กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.2559: 13) 
 

 3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน 

 อรทัย กกผล (2552: 17 - 19) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนจะตองมีลักษณะการเขารวอยางครบวงจร

ตั้งแตตนจนถึงส้ินสุด ไมใชเปนการจัดเวทีการมีสวนรวมครั้งเดียว ตัวอยางเชน ในการแกปญหาของชุมชน ควรเปดให

ประชาชนเขารวมตั้งแตตนจนจบ ดังน้ี 1) เริ่มตั้งแตการเกิดจิตสํานึกในตนเองและถือเปนภาระหนาที่ของตนเองในฐานะที่เปน

สวนหน่ึงของสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอยู 2) รวมคิดดวยกันวาอะไรที่เปนปญหาของชุมชน มีสาเหตุอยางไรและจะจัดลําดับ

ความสําคัญของปญหาเปาหมายอยางไร และควรที่จะจัดการกับปญหาใดกอนหลัง 3) รวมกันวางแผนการดําเนินงาน วาจะจัด

กิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบงงานกันอยางไร ใชงบประมาณมากนอยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากที่ใดและใครจะ

เปนผูดูแลรักษา 4) รวมดําเนินงาน ประชาชนจะตองเขารวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ เต็มกําลังความรูความสามารถของ

ตนเอง 5) รวมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาที่ทํางานรวมกันประชาชนจะตองมีสวนรวมในการตรวจสอบถึงปญหา

อุปสรรคและรวมกันในการหาทางแกปญหา เพื่อใหงานหรือภารกิจดังกลาวสามารถสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 6) รวมรับ

ผลประโยชน ประชาชนที่เขามามีสวนรวมกิจกรรมของชุมชนแลวยอม ที่จะไดรับผลประโยชนรวมกัน ซ่ึงอาจไมจําเปนที่

จะตองอยูในรูปของเงิน วัตถุส่ิงของ แตอาจเปนความสุขสบายความพอใจในสภาพของความเปนอยูที่ดีขึ้นก็ได 
 

 3.3 การพัฒนาการทองเที่ยว 

   การพัฒนาการทองเที่ยวเปนการดําเนินงานที่จะใหการทองเที่ยวไปในทิศทาง ที่จะกอใหเกิดความพึงพอใจของนัก

ทองเที่ยว รักษาทรัพยากรใหคงความดึงดูด และพัฒนาใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซ่ึงอาจแบงไดเปน

การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การพัฒนาบริการการทองเที่ยว และการสงเสริมการทองเที่ยว (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2552:2-12) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสมชาย สน่ันเมือง (2540:19) ไดกลาวถึงแนวทางการ

พัฒนาการทองเที่ยวจะตองมีกระบวนการและองคประกอบหลักที่สําคัญประกอบดวย 1) แหลงทองเที่ยวตองมีการพิจารณา

ทั้งในเรื่องของโครงสรางพื้นฐาน ความพรอมของชุมชนทองถิ่น ความพรอมในเรื่องการบริหารจัดการ 2) การบริการทาง

ทองเที่ยว 3) การตลาดในสวนของการตลาด จําเปนจะตองใหความสําคัญในเรื่องการจัดวางสินคาเพราะการตลาดเปนสวน

สําคัญในการชักจูงผูใหซ้ือ (นักทองเที่ยว) มาซ้ือสินคา ดังน้ัน 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 เปนชุมชนที่เก่ียวของกับไทยทรงดําโดยตรง และเปนผูนําชุมชนในเขตพื้นที่ที่

ศึกษา ใชการสุมแบบเจาะจง กลุมที่ 2 หนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ไดแก นายก

องคการบริหารสวนตําบล และผูอํานวยการบริหารสวนตําบล เน่ืองจากเปนผูที่มีความรูและเปนผูวางแผนการพัฒนาในชุมชน 

โดยใชการสุมแบบเจาะจง กลุมที่ 3 ประชาชนในพื้นที่ คือ ชาวบานในพื้นที่ตําบลไผหูชาง จํานวน 15 คน เปนประชาชนที่เปน

ไทยทรงดําโดยแทหรือมีความเก่ียวของกับไทยทรงดํา .โดยใชการสุมแบบเจาะจง และกลุมที่ 4 ผูประกอบการรานคา จํานวน 

4 ราน เน่ืองจากเปนรานเครื่องดื่ม รานอาหาร และรานขายของชํา โดยคัดเลือกมาอยางละ 1 ราน ซ่ึงแตละรานเปนรานที่มี

ความเก่ียวของกับการทองเที่ยวของชุมชน ใชการสุมแบบเจาะจง รวมทั้งหมด 25 คน เน่ืองจากเปนผูมีสวนเก่ียวของกับการ



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1298 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

ทองเที่ยวและเปนบุคคลที่มีความรูและมีบทบาทในชุมชนโดยจะคัดเลือกผูที่มีความรูในเรื่องของความเปนมาของพื้นที่ ผูที่

เก่ียวของกับวัฒนธรรมไทยทรงดํา ผูที่มีหนาที่ในการวางแผนและการลงมือพัฒนา  

 4.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และแบบสังเกตการณ 

(Observation) เพื่อตรวจสอบขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณ และ ขอมูลทุติยภูมิ ใหไดใกลเคียงเปนไปตามความเปนจริง           

ในการสัมภาษณและเอกสารที่ไดศึกษามา 

 4.5 การวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหาตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

 

5. ผลการศึกษา/การวิจัย 

 

 5.1 บริบทชุมชนไผหูชาง พบวาเปนชุมชนที่มีเชื้อสายไทยทรงดํา หรือในอดีตเรียกวาไตดําหรือลาวโซง ที่อพยพมา

จากจังหวัดเพชรบุรีในสมัยร .5 ในสมัยกอนชุมชนไผหูชางเปนพื้นที่รกรางที่มีความอุดมสมบูรณ เปนชุมชนที่มีเอกลักษณทั้ง             

การแตงกาย มีภาษาพูดและภาษาเขียน งานหัตถกรรมจักรสาน การประกอบอาชีพในอดีตคือ ทํานา เกษตรกร ปจจุบันไดหัน

มาประกอบอาชีพเล้ียงกุงมากขึ้น โดยมีความโดดเดนในเรื่องของจารีตประเพณี การแตงกาย การนับถือผี และบรรพบุรุษ    

สวนการแตงกายสวนใหญเปนผาพื้นสีดําที่ทอใชเอง จึงเปนที่มาของคําวา ไทยทรงดํา มีการใชชีวิตแบบเรียบงายและมีความ

สามัคคีกันในชุมชน รวมกันทําพิธีกรรมตางๆ ตามประเพณีวัฒนธรรมของตนเองเพื่อสืบทอดใหคงอยูตอไป 

 5.2 ทรัพยากรในพื้นที่ พบวาทรัพยากรธรรมชาติเปนสภาพแวลอมธรรมชาติที่ใชในการทําการเกษตร อาทิ                 

สวนกลวยไม บอกุง บอปลา นาขาว นาผักบุง คูคลองโดยรอบชุมชนที่ใชในการประกอบอาชีพ ดังคํากลาวอางของผูให

สัมภาษณทานที่ 1 ไดกวาถึงทรัพยากรธรรมชาติไดกลาวไววา “อือ...ทรัพยากรธรรมชาติหรอ ก็มีพวกคลองคูคลองสาธารณะ 

แลวก็คลองเล็กๆ 14 สายอีก” ในสวนทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้นมีความโดดเดนในการอนรักษวัฒนธรรมไทยทรงดํา ทั้งทาง

ภาษาพูด สภาพบานเรือน วิถีการดําเนินชีวิต มีกลุมทอผาที่สามารถทอไดทั้งชายและหญิง มีศิลปวัฒนธรรมการจักรสาน              

และงานประดิษฐ ดังคํากลาวอางของผูใหสัมภาษณทานที ่10 ไดกลาวไววาทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้นไดกลาวไววา“ก็เอาไวให

คนรุนหลังดู...แลวเวลามีงานนะ เขาก็จัดไวใหดู ตอนน้ีก็ยังมีอยูนะ อาจารยที่โรงเรียนเขาทําไวใหดู ก็จัดไวใหดูวาบานแตกอน

เปนยังไง” “อืม...ก็มี ศูนยวัฒนธรรม มีการทอผา ทอผาเอง เอาไปขายบาง” 

 5.3 ปจจัยดานการทองเที่ยว พบวา 1) มีส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยว คือ การมีวัฒนธรรมประเพณีของไทยทรงดําที่

เปนเอกลักษณ ดังคํากลาวอางของผูใหสัมภาษณ ไดกลาวถึงวัฒนธรรมไทยทรงดําวา “เห็นที่เขาทํากันอะนะ ก็มีผาทออะ             

เขาก็ยังทออยูนะแตมันนอยแลว มันเปนภูมิปญญาของไทยทรงดํา เม่ือกอนมีเยอะกวาน้ี แตเขาก็ยังทอกันนะ”และผูให

สัมภาษณคนที่ 11  กลาวเสริมวา “นักทองเที่ยวก็สนใจนะมีวัฒนธรรมไทยทรงดํา ที่โดดเดนน่ีแหละ อา....นาจะมีอยางเดียว

แหละ แลวก็มีที่เขาทําเปนศูนยเรียนรูอะ เขาเก็บของเอาไวเยอะมาก” 2) การเขาถึงมีการจัดการเสนทางการคมนาคมที่

สะดวกสบาย เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางเขาถึงชุมชนไผหูชางได มีปายบอกทางตามขางทาง เพื่อใหนักทองเที่ยว

สามารถเดินทางมาชุมนชนไผหูชางไดสะดวกสบายมากขึ้น 3) ส่ิงอํานวยความสะดวก มีส่ิงอํานวยความสะดวก การมีรานคา 

ถังขยะ ที่จอดรถ ดังคํากลาวอางของผูใหสัมภาษณคนที่ 5 ไดกลาวถึงส่ิงอํานวยความสะดวกวา “ส่ิงอํานวยความสะดวกหรอ 

เออ...มันก็มีแบบๆพวกนํ้า ไฟ มีหองนํ้าในชุมชนสวนรวม มีพวกที่จอดรถ จอดไดเยอะแยะเลย ถังขยะก็มีนะเกือบทั่วหมูบาน” 

4) ที่พัก คนในชุมชนสวนใหญคิดวาไมมีความจําเปนที่จะสรางที่พักในพื้นที่เน่ืองจากนักทองเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมแบบวันเดย

ทริป 5)  กิจกรรมการทองเที่ยวที่โดดเดนที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมไทยทรงดํา เชน การทอผา การรําแคนประจําป เปนตน               

ดังคํากลาวอางของผูใหสัมภาษณคนที่ 7 ไดกลาวถึงกิจกรรมการทองเที่ยววา “เออ...ก็มีกิจกรรมพวกของไทยทรงดําอะ ใหมา

ดูของในศูนยไทยทรงดําอะ เรียนรูกิจกรรม แลวก็มีการทอผาอะ ทอมานานแลว แลวก็การทํากิจกรรมประจําปของไทยทรง

ดําอะ นักทองเที่ยวก็ชอบนะ”และผูใหสัมภาษณคนที่ 18  ไดกลาวอางเพิ่มเติมวา“ก็เอากิจกรรมทอผาอะมาทําการทองเที่ยว

ได จริงๆเขาก็ทอกันมานานแลว เดี๋ยวน้ีเขาก็ทอกันอยู”และผูใหสัมภาษณคนที่ 24  กลาวเสริมวา “ก็...นักทองเที่ยวเขาก็ไม
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1299 

เรียนรูภูมิปญญานะ เห็นเขาก็ชอบกัน เรียนรูการทําผา แบบผาทออะ แลวก็พวกกิจกรรมไทยทรงดํา เขานาจะไดเรียนรูเยอะ

นะ”  

 5.4 ระดับการมีสวนรวมของชุมชนไผหูชางน้ันมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือการแสดงความคิดเห็น มีความรวม

ระหวางกันในการตัดสินใจการดําเนินงานเพื่อใหงานสามารถดําเนินไปได เปนการสรางความสามัคคีกันภายในชุมชนได ดังคํา

กลาวอางของผูใหสัมภาษณคนที่ 25  กลาววา“แนวทางมีสวนรวมหรอ...คิดวาไมมีนะเพราะชาวบานเราก็สามัคคีกันอยูแลว

เวลาจะทําอะไรก็เรียกประชุมหารือกันวาจะทํา ก็เออออตามกันหมด” ทั้งน้ีคนในชุมชนไผหูชางมีบทบาทในการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวดวย เพื่อพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวใหมีความสมบูรณ และเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยว 

 5.5 การมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวชุมชนพบวา ชมุชนไผหูชางมีสวนรวมในการเปนเจาของและการมีสวนรวม 

ตัดสินใจ มีการสงเสริมความภาคภูมิใจในตนเองในการนําเสนอ “ของดี”มีการยกระดับคุณภาพชีวิต คงเอกลักษณวัฒนธรรม

ทองถิ่น การเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม เคารพวัฒนธรรมที่แตกตางและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีการสรางเครือขาย

ทางการทองเที่ยว ดังคํากลาวอางของผูใหสัมภาษณคนที่ 5 ไดกลาวถึงความภาคภูมิใจในตนเองของชุมชนไผหูชางวา“เขาก็มี

การอนุรักษการทอผาไว ใหเปนเอกลักษณของชุมชน ใหคนรุนหลังๆไมลืม เวลามีใครมาเที่ยวจะไดเห็นวิถีชีวิต” ซ่ึงมีความ

สอดคลองกับผูใหสัมภาษณคนที่ 8 ไดกลาวเพิ่มเติมวา“พวกกิจกรรมไทยทรงดํา การทอผา วิถีชีวิต มีคนเขามาดูแลวก็ชอบ คน

ในหมูบานก็ภูมิใจในผลงานของตัวเอง”ซ่ึงมีความสอดคลองกับผูใหสัมภาษณคนที่ 15 ไดกลาวเสริมวา “มีการทอผานะ แลวก็

กิจกรรมของไทยทรงดํา ที่เปนความภาคภูมิใจของหมูบานน่ีแหละ เพราะเปนเหมือนเอกลักษณของหมูบานมานานแลว”ทวา

ยังขาดการจัดการในดานผลตอบแทนและการกระจายรายไดสูชุมชน ดังคํากลาวอางของผูใหสัมภาษณคนที่ 8 ไดวา “มันยังไม

มีเงินกอนใหญขนาดน้ัน ที่เขามาจัดสรรในหมูบานได การทําพวกทองเที่ยวก็มีแคบางกลุม ก็เขาเปนกลุมๆไป คิดวาไมนาจะมี

การจัดสรรนะ”ซ่ึงมีความสอดคลองกับผูใหสัมภาษณคนที่ 14 ไดกลาวเพิ่มเติมวา“มันไมไดเปนสวนรวมนะ มันก็เปนของราน

ใครรานมันเปนสวน ๆ ไมไดเขาสูชุมชน อยางการทอผาก็เขาสูกลุมทอผา ไมไดเขาสวนรวม” 

 จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถหาแนวทางการจัดการการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมโดยนํามาวิเคราะหองคประกอบ

การจัดการทองเที่ยวชุมชน โดยไดแนวทางดังน้ีคือ 1) การจัดตั้งกลุมการทองเที่ยวชุมชนในการบริหารจัดการรายไดเพื่อการ

สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและรักษาส่ิงแวดลอม 2) การพัฒนากิจกรรมการทอผาที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นเพื่อการ

ทองเที่ยว 3) การพัฒนาการส่ือความหมายทางการทองเที่ยวชุมชนเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานและผูมา

เยือน 4) การกําหนดกติกาที่เห็นรวมจากชุมชน สําหรับการจัดการทองเที่ยวที่ชัดเจน 5) การสรางเครือขายพันธมิตรทางการ

ทองเที่ยวกับองคกรภายนอก 

 

6.สรุปผลการศึกษา/การวิจัย 

 

 บริบทชุมชนไผหูชางอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรีในสมัยร.5 เปนชุมชนที่มีเอกลักษณทั้งการแตงกาย มีภาษาพูดและ

ภาษาเขียนที่เปนของตัวเอง งานหัตถกรรมจักรสาน การประกอบอาชีพในอดีตคือ ทํานา เกษตรกร ในปจจุบันมีการประกอบ

อาชีพเล้ียงกุงมากขึ้น โดยมีความโดดเดนในเรื่องของจารีตประเพณี การแตงกาย การนับถือผี และบรรพบุรุษ โดยมีทรัพยากร

ในพื้นที่ทั้งทรัพยากรธรรมชาติเปนสภาพแวลอมธรรมชาติที่ใชในการทําการเกษตร ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้นที่มีความ               

โดดเดนในการอนุรักษวัฒนธรรมไทยทรงดํา ทั้งทางภาษาพูด สภาพบานเรือน วิถีการดําเนินชีวิต มีกลุมทอผา โดยมีปจจัยดาน

การทองเที่ยวดานส่ิงดึงดูดใจและดานกิจกรรมทางการทองเที่ยวดานวัฒนธรรมไทยทรงดํา รวมถึงมีการเขาถึงที่มีจัดการ

เสนทางการคมนาคมที่สะดวกสบาย เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางเขาถึงชุมชนไผหูชางได มีปายบอกทางตามขางทาง 

ทั้งน้ีคนในชุมชนมีสวนรวมมีสวนรวมในการเปนเจาของและการมีสวนรวมตัดสินใจ มีการสงเสริมความภาคภูมิใจในตนเองใน

การนําเสนอ “ของด”ีมีการยกระดับคุณภาพชีวิต คงเอกลักษณวัฒนธรรมทองถิ่น การเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม เคารพ

วัฒนธรรมที่แตกตางและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีการสรางเครือขายทางการทองเที่ยว จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถหา
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แนวทางการจัดการการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมโดยนํามาวิเคราะหองคประกอบการจัดการทองเที่ยวชุมชน โดยไดแนวทาง

ดังน้ีคือ 1) การจัดตั้งกลุมการทองเที่ยวชุมชนในการบริหารจัดการรายไดเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและรักษา

ส่ิงแวดลอม 2) การพัฒนากิจกรรมการทอผาที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นเพื่อการทองเที่ยว 3) การพัฒนาการส่ือ

ความหมายทางการทองเที่ยวชุมชนเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานและผูมาเยือน 4) การกําหนดกติกาที่เห็น

รวมจากชุมชน สําหรับการจัดการทองเที่ยวที่ชัดเจน 5) การสรางเครือขายพันธมิตรทางการทองเที่ยวกับองคกรภายนอก 

 

7. การอภิปรายผลการวิจัย 

 

ชุมชนบานไผหูชางเปนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวชุมชน มีวัฒนธรรมที่โดดเดนของชาวไทยทรงดํา 

และมีความพรอมในดานบุคลากรส่ิงอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว มีความพรอมในดานการรวมมือกับภาครัฐเทาที่จะ

สามารถทําได และยังมีการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนเพื่อใหชุมชนกาวไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น ดังที่สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2552:2-12) ไดกลาวไววาการพัฒนาการทองเที่ยวดปนการดําเนินงานที่จะให

การทองเที่ยวไปในทิศทางที่จะกอใหเกิดความพึงพอใจของนักทองเที่ยว รักษาทรัพยากรใหคงความดึงดูด และพัฒนาใหเกิด

การขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซ่ึงอาจแบงไดเปนการพัฒนาแหลงทองเที่ยว การพัฒนาบริการการทองเที่ยว และ

การสงเสริมการทองเที่ยว นอกจากน้ีคนในชุมชนไผหูชางมีสวนรวมในการเปนเจาของและการมีสวนรวมตัดสินใจในการจัด

กิจกรรมการทองเที่ยวซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของอรทัย กกผล (2552: 17 - 19) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชน

จะตองมีลักษณะการเขารวมอยางครบวงจรตั้งแตตนจนถึงส้ินสุด เนนการเกิดจิตสํานึกในตนเองและถือเปนภาระหนาที่ของ

ตนเองในฐานะที่เปนสวนหน่ึงของชมุชนที่ตนเองอยู รวมคิดและจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง รวมกันวางแผนการดําเนินงาน 

รวมดําเนินงาน โดยจะตองเขารวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ เต็มกําลังความรูความสามารถของตนเอง รวมกันติดตาม

ประเมินผล ตลอดเวลาที่ทํางานรวมกัน ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการตรวจสอบถึงปญหาอุปสรรคและรวมกันในการ

หาทางแกปญหา เพื่อใหงานหรือภารกิจดังกลาวสามารถสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย ซ่ึงจะเห็นไดวาชุมชนไผหูชางมีความสามัคคี

และมีสวนรวมในเกือบทุกขั้นตอน ยกเวนในขั้นตอนของการรวมรับผลประโยชนในลักษณะของรายได แตรวมรับประโยชนใน

ลักษณะของความสุขสบายความพอใจในการรวมทํากิจกรรมตางรวมกัน 

 แนวทางการจัดการการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมโดยนํามาวิเคราะหองคประกอบการจัดการทองเที่ยวชุมชน โดยได

แนวทางดังน้ีคือ 1) การจัดตั้งกลุมการทองเที่ยวชุมชนในการบริหารจัดการรายไดเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและรักษา

ส่ิงแวดลอม 2) การพัฒนากิจกรรมการทอผาที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นเพื่อการทองเที่ยว 3) การพัฒนาการส่ือ

ความหมายทางการทองเที่ยวชุมชนเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานและผูมาเยือน 4) การกําหนดกติกาที่เห็น

รวมจากชุมชน สําหรับการจัดการทองเที่ยวที่ชัดเจน 5) การสรางเครือขายพันธมิตรทางการทองเที่ยวกับองคกรภายนอก 

สอดคลองกับองคประกอบการทองเที่ยวชุมชนทั้ง 4 ดาน คือ ดานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่ชุมชนมีฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีวิถีการผลิตที่พึ่งพาและใชทรัพยากรอยางยั่งยืน รวมถึงมีวัฒนธรรมประเพณีที่เปน

เอกลักษณเฉพาะถิ่น 2) องคประกอบชุมชน ที่คํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการคิด การวางแผน การปฏิบัติตาม

แผน การติดตามตรวจสอบ ตลอดจนบํารุงรักษาทรัพยากรทองเที่ยวอันจะกอใหเกิดผลประโยชนแกทองถิ่น 3) องคประกอบ

ดานการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษทรัพยากรในทองถิ่น การจัดการส่ิงแวดลอม และควบคุมการพัฒนาการ

ทองเที่ยวอยางมีขอบเขต โดยพิจารณาในเรื่อง มีกฏ กติกาในการจัดการ 4) องคประกอบดานการเรียนรู มีการส่ือความหมาย

เก่ียวกับเอกลักษณ อัตลักษณ ภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่น (สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน. 2555, ออนไลน, กระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา. 2559: 13) 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยเรื่องน้ีใชการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคในการศึกษาบริบทและศักยภาพพื้นที่ชุมชนสนามจันทร          

เพื่อศึกษาแนวทางการทําส่ือประชาสัมพันธเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของพื้นที่ชุมชนสนามจันทร และเพื่อสรางส่ือ

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 วิเคราะหขอมูล

เพื่อหาขอสรุป 

 

คําสําคัญ: บริบทพื้นที่สนามจันทร  รูปแบบส่ือประชาสัมพันธ  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 Sub-

district 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 เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมที่มี

การขยายตัวสูง ผลจากความกาวหนาอยางรวดเร็ว ทางดานเทคโนโลยี ดานคมนาคมและโทรคมนาคม ซ่ึงรวมถึงการเผยแพร

ขอมูลขาวสารของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง สงผลใหการทองเที่ยวขยายตัวขึ้น กรมการ

ทองเที่ยวไดสรุปสถานการณทองเที่ยวไทยป 2559 โดยประเมินจากขอมูลเบื้องตน ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 พบวาในปที่ผาน

มามีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาเที่ยวไทยมากถึง29.88 ลานคน ขยายตัว 20.44% สรางรายได 1.44 ลานลานบาท 

ขยายตัว 23.53% ถือวามีการเติบโตสูงที่สุดเปนประวัติการณ โดยเพิ่มขึ้นจากป 2558 มากถึง 2.7 แสนลานบาท สวนการ

เดินทางเที่ยวภายในประเทศจากขอมูลเบื้องตนประเมินวาคนไทยเดินทางเที่ยวในประเทศ 138.8 ลานคน สรางรายได 7.9 

แสนลานบาทสงผลใหในป 2558 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวอยูที่ 2.23 ลานลานบาทสูงกวาเปาหมายที่วางไว ทั้งน้ี

รายไดสวนใหญของประเทศมาจากการทองเที่ยว(เว็บไซตทันเศรษฐกิจ http://www.thansettakij.com, สืบคนเม่ือ 17 

มกราคม พ.ศ. 2561) โดยปจจัยดังกลาวไดสงผลใหประเทศตางๆใหความสําคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

เพื่อใหไดมาซ่ึงรายไดที่จะชวยเปนกลไกลในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

กอใหเกิดธุรกิจเก่ียวเน่ืองตางๆ เชน โรงแรมที่พัก ภัตตาคาร รานขายของที่ระลึก ธุรกิจนําเที่ยว เปนตน ซ่ึงกอใหเกิดการจาง

งาน การกระจายรายไดและกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค(ภัทรบดินทร สุทธภักด,ี 2559) 

นอกจากน้ัน อีกรูปแบบการทองเที่ยวที่หลายหนวยงานของไทยกําลังใหความสําคัญอยางมากในปจจุบัน ไดแก การ

ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) ซ่ึงเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่พัฒนาตอยอดจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

เปนการรักษาความเปนเอกลักษณของวัฒนธรรมถิ่นน้ันๆ รวมถึงการรักษาระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมเพื่อใหเกิดการพัฒนา

ทางการทองเที่ยวใหมีความยั่งยืนนํามาสูรูปแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ซ่ึงมุงเนนการเรียนรู ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น 

โดยใหนักทองเที่ยวไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมจากชุมชนทองถิ่น ซ่ึงเปนการสรางมูลคาให กับทองถิ่นและเพิ่มพูน

ประสบการณใหกับนักทองเที่ยวตลอดจนเกิดการผลิตสินคาทองถิ่นซ่ึงเปนการกระจายรายไดใหชุมชน(Wurzburger, 2010 

อางถึงใน Richards, G. and Raymond, C. 2000) 

อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคยังถือวาเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย ทั้งผูประกอบการธุรกิจดานการ

ทองเที่ยวและนักทองเที่ยวสวนใหญยังขาดความรูและความเขาใจเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค แต เม่ือวิเคราะห

ศักยภาพของประเทศไทยดานองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวตามกรอบแนวคิดของการจัดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

พบวา ประเทศไทยมีปจจัยสนับสนุนหลายประการในการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวไปสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ซ่ึง

การศึกษาเพื่อสรางองคความรูจะชวยใหการจัดการทองเที่ยวรูปแบบใหมน้ีมีแบบแผนที่ชัดเจน และเปนที่รูจักอยางกวางขวาง 

สรางรายไดใหกับประเทศ และนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแบบยั่งยืน ซ่ึงจากที่ไดกลาวมาน้ัน หากสามารถนําการ

ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค มาปรับใชกับพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว จะสามารถพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวน้ันให เกิดความยั่งยืนอยาง

แทจริง (ภัยมณี แกวสงา, 2555) 

ชุมชนสนามจันทรเปนตําบลเล็กๆ ซ่ึงอยูไมไกลจากศาลากลางจังหวัดนครปฐมประมาณ 2 กิโลเมตร เปนสถานที่

ทองเที่ยวที่เกิดขึ้นใหมและเปนแหลงเรียนรู ใหกับนักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมตําบลสนามจันทรมีสถานที่ทองเที่ยวที่เปน

แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กลุมอาชีพ ภูมิปญญาทองถิ่น ภายในทองถิ่นน้ันมีกิจกรรมที่นาสนใจ เหมาะ สําหรับ

นักทองเที่ยวที่ตองการมาพักผอนหรือมาหาความรูจากแหลงทองเที่ยวแหงน้ี ซ่ึงปญหาที่พบยังมีปญหาในหลายๆดาน ทั้งการ

บริหารจัดการการประชาสัมพันธในแหลงทองเที่ยวการบริการ ปญหาเหลาน้ียังไมไดรับการจัดการใหลุลวง ที่ทุกภาคสวนทั้ง

ราชการ เอกชน และทองถิ่นตองมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว (กุลรัตน ไทยออน, 2559) 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวภายในทองถิ่นใหเปนที่
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รูจักกันอยางแพรหลาย ทั้ง น้ียังชวยเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมและสถานที่ทองเที่ยวและดึงดูดความสนใจจาก

นักทองเที่ยว อีกพรอมทั้งยังไดรับความรูจากมัคคุเทศกนอยที่คอยใหความรูตามจุดตางๆภายในชุมชน และเผยแพรทางส่ือ

ออนไลนและสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืนสืบตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการทําวิจัย 

  

1. เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพพื้นที่ชุมชนสนามจันทร เพื่อศึกษาทรัพยากรภายใน ตําบลสนามจันทร อําเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม 

2.  เพื่อศึกษาแนวทางการทําส่ือประชาสัมพันธเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของพื้นที่ชุมชนสนามจันทร ตําบล

สนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

3.  เพื่อสรางส่ือประชาสัมพันธสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคภายในชุมชน ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 

 

3. วิธีวิจัย 

 

การดําเนินวิจัยเปนวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายที่ศึกษาแบงออกเปน 4 กลุม ดังน้ี 

  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 

  กลุมที่ 3 ชาวบานหรือประชากรในพื้นที่ ไดแก ผูนําชุมชน หมูที่ 5 จํานวน 1 คน ประชากรในชุมชน 

จํานวน 5 คน 

  กลุมที่ 4 นักทองเที่ยว จํานวน 6 คน 

การศึกษาครั้งน้ีมุงเนนการศึกษาโดยใชหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับบริบทและ

ศักยภาพพื้นที่ชุมชนสนามจันทร แนวทางการทําส่ือประชาสัมพันธและการสรางส่ือประชาสัมพันธสําหรับการทองเที่ยวเชิง

สรางสรรค โดยกลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งน้ีคือ กลุมภาครัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ กลุมภาคเอกชน กลุมชาวบานหรือ

ประชากรในพื้นที่ และกลุมนักทองเที่ยว จํานวน 30 คน โดยใชการสัมภาษณแบบสัมภาษณเชิงลึก(in-depth interview) และ

ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) ในการศึกษา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การศึกษาขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับชุมชนสนามจันทร โดยศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวของรวมทั้งเอกสารวิจัยที่มีความ

เก่ียวของ นอกจากน้ียังมีการเก็บขอมูลจากแหลงตางๆเชน ส่ือ อินเตอรเน็ตและสํารวจสถานที่จริง จากบุคคลที่เก่ียวของ 

ภาครัฐและเจาหนาที่รัฐ ภาคเอกชน กลุมชาวบานหรือประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยว  

2. การสัมภาษณ (Interview) ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) โดยผูวิจัยสัมภาษณผูใหขอมูลในพื้นที่

ศึกษา เพื่อนําขอมูลตางๆที่ได นํามาวิเคราะหและประเมินผล 

3. การสังเกต (Observation) ใชการสังเกต 2 วิธีคือ การสังเกตแบบมีสวนรวม โดยผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ ที่ผูถูกสังเกตกระทําอยู  และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยการสังเกตขณะที่ผู สังเกตไม รูตัว เชน 

สภาพแวดลอมโดยทั่วไป วิถีชีวิตประจําวันของคนในชุมชน 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีแบงออกเปน 3 ประเภทดังน้ี 

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  

การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ขอมูลที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ จะทําการวิเคราะหไปพรอมๆกับการเก็บ

ขอมูล โดยในแตละวันที่จะเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากการจดบันทึก การถอดเทปบันทึกเสียง มาจัดแยก

เปนหมวดหมูตามประเด็นตางๆ พิจารณาขอมูลที่ไดแตละครั้งวามีความสมบูรณเพียงพอที่จะตอบคําถามไดหรือไมจริง และหา

ขอมูลเพิ่มเติมตอไป เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณที่สุด 

 วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Description 

Analysis) โดยจะมีการวิเคราะหขอมูลและบันทึกขอมูลอยางละเอียดจากการสัมภาษณและการสังเกต แลวนําไปจัดเปน

หมวดหมู แยกประเภท และวิเคราะหขอมูลตามแนวคิดเพื่อหาขอสรุป   

 นําขอสรุปไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ เพื่อความถูกตองอีกครั้งแลวจึงจัดทําเปนรายงานฉบับ

สมบูรณตอไป  

การตรวจสอบขอมูล 

 ผูทําวิจัยการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Data Triangulation) โดยตรวจสอบวาขอมูลที่เก็บรวบรวมน้ันถูกตอง

หรือไม คือการตรวจสอบแหลงขอมูลในเรื่อง เวลา สถานที่ และบุคคลกรณีขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมีความขัดแยงไม

ตรงกันกับขอมูลที่ไดจากผูสัมภาษณคนใดคนหน่ึง ผูวิจัยนําคําถามเดิมสอบถามผูใหขอมูลอีกครั้งโดยเปล่ียนเวลา สถานที่

ตางกัน เพื่อใหผูใหสัมภาษณตอบคําถามอีกครั้ง เปนการยืนยันและหาขอสรุปขอมูลน้ันใหเกิดความชัดเจนสวนขอมูลที่เปนที่

สงสัยและไมสามารถพิสูจนทราบไดหรือขาดความนาเชื่อถือ ผูวิจัยจะไมนําขอมูลน้ันมาใช และถาไดขอมูลไมเพียงพอที่จะ

ศึกษาก็จะทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมใหสมบูรณ 

 

4. ผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาพบวา ชุมชนสนามจันทรเปนตําบลเล็กๆ หางจากอําเภอเมืองนครปฐม ภายในชุมชนสนามจันทรน้ันได

มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและเอกลักษณ ซ่ึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนสวนใหญ คือ การทําเกษตร ทําไรทํานา ปลูกผัก ปลูก

ผลไม เล้ียงสัตวนํ้า และการใชชีวิตอยางพอเพียง พื้นที่ในชุมชนสนามจันทรมีรูปแบบการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค มีแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนและสําคัญอยูภายในชุมชนสนามจันทร ทาง

ชุมชนสนามจันทรไดรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐบาล เอกชน และชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวมี

สวนรวมกับชุมชน และยังชวยเปนการเสริมสรางอาชีพกอใหเกิดรายได 

สวนที่ 1 ขอมูลบริบทพื้นที่ชุมชนสนามจันทรและทรัพยากรภายในชุมชนสนามจันทร ประกอบดวย บริบทพื้นที่ 

วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและเอกลักษณ รูปแบบการทองเที่ยว จุดเดนชุมชนสนามจันทรและสถานการณทองเที่ยวใน

ปจจุบัน 

จากการศึกษา คณะผูวิจัยจึงสรุปไดวา เดิมกอนที่จะเรียกวา สนามจันทร รัชกาลที่ 3 ทรงปฎิสังขรณองคพระปฐม

เจดีย นําดินขึ้นมาปนอิฐเปนสระนํ้าใหญโต ชาวบานจึงเรียก  "สระนํ้าจันทร  "และตอมา ก็เรียกเปล่ียนเปน  “สนามจันทร” 
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ตั้งแตน้ันเปนตนมาจึงไดใชชื่อน้ีมาจนถึงปจจุบัน ชุมชนสนามจันทรมีวิถีชีวิตอยูอยางพอเพียง มีการจัดกิจกรรมเพื่อใหคนใน

ชุมชนไดมามีสวนรวมรวมกัน ไดมีการจัดอบรมสําหรับผูวางงานและคนชราภายในชุมชน เพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรมใหกับ

คนในชุมชนไดสืบตอไป ชุมชนสนามจันทรแบงลักษณะการทองเที่ยวออกเปน 3 รูปแบบ ประกอบดวย 1) รูปแบบการ

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 2) รูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตร และ 3) รูปแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ซ่ึงรูปแบบการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรลักษณะโดดเดนมากกวา เพราะชุมชนจะมีวิถีชีวิตทําไรทํานาเปนชีวิตประจําเปนหลัก จุดเดนของชุมชน

สนามจันทร ประกอบดวย รูปปนจําลองกรมหลวงชุมพร อาหารแปรรูปไพรทิพ ตุกตามวยไทย จักสานกระเปา และสวนผลไม 

จุดเดนเหลาน้ีเปนจุดเดนที่ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในชุมชนสนามจันทร โดยสถานการณการทองเที่ยวในปจจุบันถือ

วามีความเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแตเดิม มีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวและศึกษาภายในชุมชนมากขึ้น จากเดิมที่ไม

คอยมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมภายในชุมชนแหงน้ี เปนเพราะสถานการณการทองเที่ยวในปจจุบันที่สงผลดีขึ้นจึงทําให

นักทองเที่ยวเดินทางมายังสถานที่แหงน้ีมากขึ้น 

 

สวนที่ 2 แนวทางการทําส่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 

จากการศึกษา สรุปไดวา แนวทางการพัฒนาส่ือส่ิงพิมพของชุมชนสนามจันทรจะตองพัฒนาทางดานขอมูล โดยมี

การอัพเดตขอมูลของแหลงทองเที่ยวอยูเสมอ เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถรับรูขอมูลขาวสาร กิจกรรมตางๆในชุมชน รานคา 

รานอาหาร การเดินทางเขาถึง และพัฒนาในดานการจัดรูปแบบองคประกอบของแผนพับและวารสาร ใหดูทันสมัย ทําใหนา

อานและนาสนใจแกผูอานมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีส่ือส่ิงพิมพที่ควรเพิ่มในชุมชนเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวอีกชองทาง 

คือ การจัดทําปายโปสเตอร เพื่อติดตามจุดตางๆทั้งในและนอกชุมชนเพื่อใหผูที่พบเห็นรูจักแหลงทองเที ่ยวในชุมชนสนาม

จันทรมากยิ่งขึ้น 

จากการสัมภาษณในเรื่องของส่ือ ทางคณะผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ส่ือออนไลนเปนส่ือที่มีผูใหความเห็นตรงกันวา

ตองการใหเปนส่ือที่ใชในการประชาสัมพันธภายในชุมชนสนามจันทรมากที่สุด เพราะในปจจุบันส่ือออนไลนเปนส่ือที่มีผูใชมาก

ที่สุด และเหมาะกับการใชในการประชาสัมพันธทางดานการทองเที่ยวของชุมชนสนามจันทรและมีตนทุนคาใชจายประหยัด 

ซ่ึงส่ือออนไลนที่ใชในการประชาสัมพันธชุมชนสนามจันทร คือ เว็บเพจ เน่ืองจากปจจุบันคนสวนใหญใหความสนใจกับโซเซียล 

เชน เฟซบุกและเพจ เปนแหลงประชาสัมพันธที่สะดวกและรวดเร็ว ประโยชนของส่ือออนไลน คือ เปนส่ือที่เขาถึงและใชงาน

ไดงาย เปนส่ือที่สามารถเผยแพรขอมูลไดอยางรวดเร็วและครอบคลุม อีกทั้งยังเปนส่ือที่บุคลากรสวนใหญใหความสําคัญและใช

ประโยชนจากส่ือออนไลน 

 

สวนที่ 3 ส่ือประชาสัมพันธสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

จากการศึกษา พบวา ส่ือที่เหมาะสมกับการประชาสัมพันธของชุมชนสนามจันทรคือ ประเภทส่ือออนไลน ดังน้ัน

ผูวิจัยจึงทําการพัฒนาส่ือออนไลน โดยการจัดทําเพจเฟซบุกเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหมีความโดดเดนและนาสนใจ 

โดยการอัพเดทขอมูลของชุมชน อัพเดทรูปภาพกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่หลากหลาย เชน กิจกรรมจักสานกระเปา 

หัตถกรรมแมไมมวยไทยจากเศษไม เปนตน และสีสัน ขอความ การตกแตง เพื่อกอใหเกิดความสวยงามและเปนที่นาสนใจ

ใหกับนักทองเที่ยวและชุมชนสนามจันทร ซ่ึงประกอบไปดวย 3 ลักษณะ ไดแก  

 1. รูปแบบของเพจ จะตองมีการจัดระเบียบของขอมูลใหมีความชัดเจน มีรูปแบบที่ทันสมัย มีการแยกยอยเน้ือหา 

ขอมูลออกเปนสวน ๆ เพื่อสามารถคนหาขอมูลไดงายและรวดเร็ว โดยเพจที่สรางขึ้นมีการออกแบบ โดยนําเสนอเปนรูปภาพ

ของแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมภายในชุมชนสนามจันทรในสวนของหนาปกเพจไวอยางชัดเจน เพื่อใหนักทองเที่ยวหรือ

ผูสนใจเม่ือเขามาชมเพจไดทราบถึงแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนสนามจันทร และมีการออกแบบโปรไฟล
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ของชุมชนสนามจันทร ซ่ึงนํารูปปนกรมหลวงชุมพรมาเปนสัญลักษณ เน่ืองจากเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ไดรับความ

นิยม 

 2. องคประกอบ โดยองคประกอบของเพจชุนชนสนามจันทร มีการแบงลักษณะขอมูลออกเปนดังน้ี คือ 1) ขอมูล

การติดตอ บอกรายละเอียดที่อยู เบอรโทร อีเมลล แผนที่ และเว็บไซตของชุมชนไวอยางชัดเจน เพื่องายและสะดวกตอการ

ติดตอขอมูลและการเขาถึงยังแหลงทองเที่ยวของชุมชนสนามจันทร 2) การประชาสัมพันธ มีการโพสโปรโมทแหลงทองเที่ยว

ละกิจกรรมการทองเที่ยว ซ่ึงประกอบดวย รูปภาพและรายละเอียดกิจกรรมและแหลงทองเที่ยวน้ันๆ 

 3. การตกแตงและการออกแบบ ขอความ สีสัน รูปภาพ คือ ขอความตองกระชับและเขาใจงาย สีสันเดนชัด ไม

ฉูดฉาดจนเกินไป ตัวหนา ทําใหอานงายและมีความชัดเจน รูปภาพตองมีความคมชัด ขนาดของรูปภาพตองมีขนาดที่พอดี จัด

วางเหมาะสมและครอบคลุมกับเน้ือหา  

 

5. การอภิปรายผลการวิจัย 

 

คณะผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบส่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคชุมชน

สนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งน้ี เริ่มแรกดวยการศึกษาขอมูลทั่วไปของชุมชนสนามจันทร โดยศึกษา

จากเอกสาร บทความ งานวิจัยและไดสรางเครื่องมือในการสัมภาษณคือ การสัมภาษณโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก  )In-depth 

interview( โดยสัมภาษณกลุมเปาหมายไดแก กลุมภาครัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ กลุมภาคเอกชน กลุมชาวบานหรือประชากร

ในพื้นที่ และกลุมนักทองเที่ยว จํานวน 30 คน 

5.1 วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพพื้นที่ชุมชนสนามจันทรเพื่อศึกษาทรัพยากรภายในตําบล

สนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

คณะผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบส่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคชุมชน

สนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งน้ี เริ่มแรกดวยการศึกษาขอมูลทั่วไปของชุมชนสนามจันทร โดยศึกษา

จากเอกสาร บทความ งานวิจัยและไดสรางเครื่องมือในการสัมภาษณคือ การสัมภาษณโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

interview) โดยสัมภาษณกลุมเปาหมายไดแก กลุมภาครัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ กลุมภาคเอกชน กลุมชาวบานหรือประชากร

ในพื้นที่ และกลุมนักทองเที่ยว จํานวน 30 คน จากการวิเคราะหขอมูลพบวา โดยประวัติของชุมชนสนามจันทร เริ่มจากสมัย

ของรัชกาลที่ 3 (พระน่ังเกลาเจาอยูหัว) ไดทรงปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย โดยการ นําดินมาทําเปนอิฐ และกอใหเกิดเปน

สระนํ้าขนาดใหญ เรียกวา “สระนํ้าจันทร” ตอมา รัชกาลที่ 6 ไดสรางถนนและเห็นสระนํ้าจันทรเหมาะแกการสรางที่อยูอาศัย 

จึงไดสราง พระราชวังขึ้น และเรียกวา พระราชวังสนามจันทร ซ่ึงสอดคลองกับกุลรัตน ไทยออน (2559) โดยชุมชนสนาม

จันทรไดแบงประเภททรัพยากรการทองเที่ยวไว 2 ประเภทซ่ึงสอดคลองกับ ราณี อิสิชัยกุล (2546) คือ 1) ทรัพยากรประเภท

ธรรมชาติ เปนทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีประโยชนและสามารถตอบสนองความตองการทางดานการทองเที่ยว

ของมนุษยได 2) ทรัพยากรการทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น ภายในชุมชนมีทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก สวนผลไม แปลงผัก

ไฮโดรโปนิกส ซ่ึงมีการเพาะปลูกผลไม ชําก่ิงไม เพื่อเปนการสาธิตใหกับนักทองเที่ยวและแปลงผัก สาธิตการปลูกผักไฮโดรโปร

นิกสและเรียนรูการทําสลัดผัก เพื่อเปนการเสริมสรางรายไดใหกับคนในชุมชน และภายในชุมชนมีศักยภาพการทองเที่ยวที่ดี มี

องคประกอบหลัก 5 ประการ หรือ 5As คือ คือ 1) การเขาถึง 2) กิจกรรม 3) ส่ิงอํานวยความสะดวก 4) ส่ิงดึงดูดใจ และ 5) ที่

พัก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเทิดชาย ชวยบํารุง (2551) เปนการชวยใหแหลงทองเที่ยวน้ันมีความสมบูรณมากที่สุด และ

เปนจุดสําคัญในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาทองเที่ยวภายในชุมชนสนามจันทรอีกดวย 
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5.2 วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการทําส่ือประชาสัมพันธเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของพื้นที่

ชุมชนสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ภายในชุมชนสนามจันทรไดมีการประชาสัมพันธโดยใชส่ือในการประชาสัมพันธ เพื่อ

ดึงดูดใจใหมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวภายในชุมชน โดยใชการประชาสัมพันธในรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ ส่ือบุคคล ส่ือโสต

ทัศน และส่ือออนไลน โดยติกาหลัง สุขกุล และฒวีพร โตวนิช (2558) ไดใหแนวทางในการทําส่ือประชาสัมพันธไววา ในการ

ทําส่ือประชาสัมพันธควรที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายและกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานพฤติกรรม จะตองดําเนินการ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวผานส่ือตางๆ ซ่ึงในปจจุบันส่ือที่ไดรับความนิยมมากคือการใชส่ือสังคมออนไลนเพื่อชวยในการ

ประชาสัมพันธจึงเปนอีกหน่ึงในทางเลือกของการส่ือสารผานเทคโนโลยีซ่ึงมีรูปแบบที่หลากหลาย ซ่ึงเหมาะสําหรับการใช

ประชาสัมพันธในการเลือกใชเปนชองทางการส่ือสาร โดยวิภัคฉณฏัฐ นิมิตพันธ และศิริจันทรา พลกนิษฐ (2559) ไดให

แนวทางในการทําส่ือออนไลนวาการประชาสัมพันธผานส่ือสังคมออนไลนใหคํานึงวาประชาชนทุกกลุมอายุ อาชีพ และทุก

ระดับการศึกษา ลวนแลวแตเปนผูที่มีโอกาสอานขอความบนส่ือสังคมออนไลนทั้งส้ิน ดังน้ันการดําเนินการประชาสัมพันธ

จะตองพยายามใหทราบถึงกลุมเปาหมายที่แทจริงขอองคกร ควรชวยใหผูบริโภคสามารถคนหา วางแผน และแบงปนขอมูล

เก่ียวกับสินคา หรือองคกรเพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจซ้ือ ดังน้ันควรใหความสําคัญกับขอมูลในการประชาสัมพันธ

เก่ียวกับสินคาหรือองคกรที่ผูบริโภคตองการ 

  

5.3 วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อสรางส่ือประชาสัมพันธสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคภายในชุมชน ตําบลสนาม

จันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ภายในชุมชนสนามจันทรมีความพรอมในดานทรัพยากรแหลงทางการทองเที่ยว 

หากแตชุมชนสนามจันทรยังขาดในดานการประชาสัมพันธที่ไมโดดเดนเพียงพอที่จะดึงดูดใจนักทองเที่ยวในเรื่องของส่ือการ

ประชาสัมพันธ ทางคณะผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวทางในการประชาสัมพันธที่หลากหลายและไดมีการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ

ภายในชุมชนสนามจันทร โดยใชส่ือออนไลนในการประชาสัมพันธ เพราะส่ือออนไลนเปนส่ือที่เขาถึงงายและมีการใสขอมูลที่

ทันสมัยและรวดเร็ว เหมาะกับยุคปจจุบันที่มีการเสพส่ือออนไลนมากขึ้น ทางคณะผูวิจัยเล็งเห็นถึงประโยชนจากส่ือออนไลน 

จึงไดมีการจัดทําเพจเฟซบุคในการประชาสัมพันธขึ้นมา ซ่ึงเปนการประชาสัมพันธที่ไมตองมีคาใชจายและงายตอการ

ประชาสัมพันธเพื่อดึงดูดใจนักทองเที่ยว ซ่ึงสอดคลองกับวภิคัฉณฏัฐ นิมิตพันธและ ศิริจันทรา พลกนิษฐ (2559) กลาววาการ

ประชาสัมพันธผาน Facebook เปนการประชาสัมพันธรูปแบบที่มักจะใชหนา Page หรือ Fan Page ซ่ึงเปรียบเสมือนหนาตา

ของบริษัท บน Facebook มีการแสดงรูปภาพ สัญลักษณ หรือขอความที่บงบอกความเปนตัวตนของบริษัทไดอยางชัดเจน อีก

ทั้งภายในตัว Facebook ยังสามารถที่จะบอกเลาเรื่องราวด ีๆ กิจกรรม รวมถึงโปรโมชั่นของสินคาและบริการขององคกรการ

ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมภาพลักษณขององคกร การประชาสัมพันธเพื่อแกไขความเขาใจผิด ทั้งยังมีฟงกชั่นการโตตอบ

ระหวางกลุมลูกคาและองคกร การแชรหรือการสงตอไปใหเพื่อน สงผลใหขอความประชาสัมพันธถูกสงตอไปอยางรวดเร็วและ

กวางขวางจนเปนเหตุให Facebook ไดรับความนิยมจนกลายเปนเครื่องมือการประชาสัมพันธที่นาสนใจอีกชองทางหน่ึง โดย

สอดคลองกับติกาหลัง สุขกุล และ ฒวีพร โตวนิช (2559) ไดกลาวเก่ียวกับการสรางส่ือออนไลนวา ส่ือออนไลนเปนส่ือที่เขาถึง

ไดงายและมีการใสขอมูลทันสมัยรวดเร็ว สรางกระแสใหคนสนใจในการแชรภาพ หรือแชรขอมูลตางๆ ใหกับคนอื่นๆได เชน 

เฟซบุค ไลน เว็บไซต เปนตน ซ่ึงโลกออนไลนก็คือการแชรสงตอกันเพื่อใหเกิดส่ือที่เขาถึงไดงายและมีการใสขอมูลทันสมัย

รวดเร็วสรางกระแสใหคนสนใจแชรภาพตอ ๆ กัน 
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6. ขอเสนอแนะ 

  

6.1 ขอเสนอแนะจากผลวิจัย 

1) จากผลวิจัยพบวา ประชากรในชุมชนสนามจันทรยังขาดความรู ดังน้ันหนวยงานจึงตองใหความสําคัญกับ

ประชากร เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพตอประชากรในชุมชน 

2) จากผลวิจัยพบวา ควรพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวใหเปนที่นาดึงดูดและนาสนใจมากยิ่งขึ้น  

3) จากผลวิจัยพบวา ภายในชุมชนสนามจันทรยังขาดการประชาสัมพันธที่ดีในเรื่องของส่ือ ควรมีการสรางส่ือเพื่อใช

ในการประชาสัมพันธภายในชุมชน 

 

6.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1) ในชุมชนสนามจันทรยังขาดมัคคุเทศกนอยทองถิ่น เพื่อเปนการสงเสริมในเด็ก ๆ ภายในชุมชนไดใหความรูแก

นักทองเที่ยว และเปนการหารายไดเสริมใหกับชุมชนและครอบครัว ทําใหชุมชนสนามจันทรเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น จึงมี

ประโยชนมากสําหรับผูที่ตองการศึกษาเรื่องมัคคุเทศกนอยในแหลงทองเที่ยว และเปนการเพิ่มประสบการณใหกับเด็ก ๆ ใน

การพัฒนาและฝกฝนความรู 

2) ควรมีการการศึกษาเพิ่มเติมในดานการประชาสัมพันธและพัฒนาทางดานส่ืออ่ืนๆ เน่ืองจากชุมชนสนามจันทรยัง

ขาดการประชาสัมพันธที่ทันสมัยทําใหยังไมเปนที่รู จักแกนักทองเที่ยว หากไดรับการพัฒนาที่ดีในเรื่อ งของส่ืออ่ืน ๆ

นอกเหนือจากส่ือออนไลน ก็จะทําใหชุมชนสนามจันทรมีชื่อเสียง เปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น และควรมีการพัฒนาส่ือที่มีอยูใหมี

ประสิทธิภาพและทันสมัยอยูตลอดเวลา 

3) ควรมีการศึกษาแนวทางในดานการมีสวนรวมและการบริหารจัดการของผูนําชุมชนในการพัฒนาสงเสริมการ

ทองเที่ยว การพัฒนาการประชาสัมพันธในชุมชนสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ

จัดการอยางเปนระบบและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในชุมชนสนามจันทร ใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สมบูรณแบบ 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงคุณภาพ 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 การสรางคูมือภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับชาวบาน       

เปนการฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันหรือเพื่อการประกอบอาชีพ โดยสรุปแลว ชาวบานทุกคนอาจมีอุปสรรค

ทางดานความจํา แตทุกคนไมไดตกอยูในสภาพที่คลายกันเสมอ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับทักษะความจําเฉพาะตัว แตชาวบานไดมีการ

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 in-

depth 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

ทองเที่ยวที่ไดมาในรูปของเงินตราตางประเทศน้ีมีสวนชวยในการสรางเสถียรภาพใหกับดุลการชําระเงินนอกจากน้ีรายไดจาก

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนรายไดที่กระจายสูประชากรอยางกวางขวาง สรางงาน สรางอาชีพมากมายและเปนการเสริม

อาชีพดวย (ลยาศรี หุณฑนะเสรี, 2534)  

การทองเที่ยวสามารถทําใหเกิดรายไดใหกับสถานที่แหลงทองเที่ยว และการทองเที่ยวน้ันไมใชเพียงแคการเดินทาง

เพื่อพักผอนหยอนใจหรือเพื่อความสนุกสนานเทาน้ันแตยังเปรียบเสมือน การเคล่ือนยายของประชากรจากที่แหงหน่ึงไปสูอีก

แหงหน่ึง รวมทั้งการเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหวางประเทศ การทองเที่ยวเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธตอ

กันมีกิจกรรมรวมกันมีความสัมพันธอันดีตอกันไดรับความรูความสนุกสนานความเพลิดเพลิน ซ่ึงการทองเที่ยวจะมีความหมาย

อยางไรน้ันขึ้นอยูกับเงื่อนไข 3 ประการ คือ 1) เดินทางจากถิ่นที่อยูอาศัยไปยังที่อ่ืนชั่วคราว 2) การเดินทางดวยความสมัครใจ 

3) การเดินทางดวยจุดมุงหมายใด ๆ ก็ตามที่ไมใชเพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได (วรรณา วงษวานิช, 2539)  

เม่ือกลาวถึงการทองเที่ยวน้ัน จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหน่ึงในภาคกลางดานตะวันตก ตั้งอยูบริเวณลุมแมนํ้าทาจีน 

ซ่ึงเปนพื้นที่บริเวณที่ราบลุมภาคกลาง เปนจังหวัดหน่ึงที่อยูใกลกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐมเปนเมืองที่มีความอุดม

สมบูรณของแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายประเภท ไดแก การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ การทองเที่ยวประวัติศาสตร และ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีแหลงทองเที่ยวที่โดดเดน เชน องคพระปฐมเจดีย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 

พระราชวังสนามจันทร สวนสามพราน พิพิธภัณฑหุนขี้ ผ้ึงไทย เปนตน ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม เปนบานไทยกลางสวนผลไมอันรมรื่นและเปนศูนยเรียนรูวัฒนธรรมชุมชนของชาวไททรงดําซ่ึงเคย

ตั้งรกรากอยูบริเวณน้ีอีกดวย  นักทองเที่ยวจะไดเรียนรูผานกิจกรรม ไดแก การหยอดแปงพวง ซ่ึงเปนที่นิยมเม่ือ 100 ปกอน 

ประมาณ พ.ศ. 2460 การทําเทียนอบขนมโบราณ หรือชิมอาหารบานสวนมีใหรับประทาน สวนใหญใชพืชผักสวนครัวเปน

วัตถุดิบ เชน ใบโหรพา มะละกอ ถั่วฝกยาว มะเขือพวง กะทิสดจากมะพราว ฯลฯ มาปรุงเปนรายการอาหารอไดแก สมตํา

ทอด แกงสมผักริมรั้ว เชน ดอกอัญชัน ตําลึง ฝกทอง นอกจากน้ียังมีรายการอาหารเครื่องดื่มกาแฟอบเทียน โดยจะนําเมล็ด

กาแฟโรบัสตา และเมล็ดกาแฟอราบิกาคั่วบดใสหมอดิน อบควันเทียนใหหอม ชงเปนกาแฟเย็นที่มีความหอมและรสชาติกลม

กลอม ซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะตัว และยังมีผักสด ผลไมตามฤดูกาลจากในสวนใหซ้ือกลับบาน หรือเลือกซ้ือของหอม ที่เปนภูมิ

ปญญาของชาวไททรงดํา เชน แปงขม้ิน นํ้าปรุง ขี้ผ้ึงกะทิสด ซ่ึงใชเครื่องสมุนไพรจากธรรมชาติ มาผลิตในปริมาณเล็กนอยแต

คงคุณคา เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี นอกจากน้ี ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก ยังเปนแหลงศึกษาดูงานชุมชน                   

มีกิจกรรมเสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวเขมแข็งนาอยูอยางยั่งยืน ศูนยเรียนรูภูมิ

ปญญาไทยปยะชนก เปดทําการทุกวัน ตั้งแตเวลา 9.00 – 17.00 น. (http://www.thai.tourismthailand.org, สืบคนเม่ือ 

29 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

ปญหาของศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก คือ ชาวบานขาดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษกับนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ เน่ืองจากชาวบานไมไดรับการศึกษาที่ดีและไมไดรับการอบรมทางดานภาษาอังกฤษ จึงเปนปญหาของชาวบาน

ภายในศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก เพราะวาชาวบานมีหนาที่ในการส่ือสารและพูดคุยกับนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยว

ในพื้นที่ โดยเฉพาะชาวบานที่อยูประจําจุดกิจกรรม  ชาวบานจึงขาดความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซ่ึงอาจ

สงผลใหนักทองเที่ยวไมไดรับความรูความเพลิดเพลิน และความประทับใจในการทองเที่ยว 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1315 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1.  ศึกษาบริบทและกิจกรรมภายในพื้นที่ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

2.  ศึกษาคําศัพทและบทสนทนาของนักทองเที่ยวเพื่อจัดทําคูมือภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับศูนยเรียนรูภูมิปญญา

ไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

3.  เพื่อสรางคูมือการพัฒนาภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับชาวบานศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

นรินทร สังขรักษา (2555) กลาวไววา การทองเที่ยวเปนกิจกรรมอยางหน่ึงของมนุษย ที่กระทําเพื่อผอนคลายความ

ตึงเครียดจากกิจกรรมประจํา รวมถึงการเดินทางจากอีกที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงโดยไมคํานึงวาระยะทางน้ันจะใกลหรือไกล และ

การเดินทางน้ันจะมีการคางแรมหรือไมและไดใหความหมายไววา การทองเที่ยวหมายถึง การเดินทางทองเที่ยวตามเงื่อนไข

เปนสากล 3 ประการ ไดแก  

1) การเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเปนการชั่วคราว  

2) การเดินทางดวยความสมัครใจ  

3) การเดินทางดวยวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม ที่ไมใชเพื่อการประกอบอาชีพ  

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การเดินทางไปยังจุดมุงหมายเพื่อการเรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรมวิถีชีวิต  กิจกรรมและ

การใชชีวิตประจําวัน ทั้งน้ียังเปนการเดินทางเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมน้ันๆไมใหสูญหาย (ริชารด และ มันสเตอร Richards 

and Munsters, 2010)  

 

ทฤษฎีการเรียนรู 

การเรียนรูเปนขบวนการที่สําคัญของชีวิตทุกคนเรียนตั้งเกิดจนส้ินชีวิต ชีวิตกับการเรียนรูเปนของคูกันและการ

เรียนรูชวยใหคนเราสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมและส่ิงแวดลอมโดยทั่วไปไดบุคคลจะมีชีวิตอยูอยางไรจะมีแบบฉบับ

พฤติกรรมเปนรูปใดขึ้นอยูกับการเรียนรูเปนสวนใหญ (สุชา จันทนเอม, 2533) 

 

ส่ือส่ิงพิมพประเภทคูมือ 

คูมือ เปนหนังสืออางอิงประเภทหน่ึงที่จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวและขอเท็จจริงเก่ียวกับ บุคคล เหตุการณ

แนวโนมเฉพาะดานหรือเรื่องราวที่นาสนใจเฉพาะดาน  หรือเรื่องในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง โดยเฉพาะใหรายละเอียดของ

เรื่องราวน้ันอยางส้ันๆ หรือ อาจใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานและใชเปนแหลงอางอิงหาขอเท็จจริงที่จะตอบคําถาม (จุมพจน 

วนิชกุล, 2545) 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สุลีพร ศุภสิริวิทยา (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคูมือภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตรสําหรับเจา

บานชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาแนวทางในการสรางคูมือภาษาอังกฤษเพื่อการ
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ทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ และแบบสัมภาษณผูเก่ียวของ จํานวน 40 คน ผลจาก

การศึกษาพบวา 1) ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปนชุมชนที่มีเอกลักษณโดดเดนมีความ

นาสนใจทั้งในแงประวัติศาสตรของชุมและทรัพยากรทองถิ่น รวมทั้งมีความพรอมดานทีดานทรัพยากรทางการเกษตรและ

ทรัพยากรบุคคลซ่ึงเหมาะและเอ้ืออํานวยในการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตร 2) ความตองการในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความหลากหลายแตกตางกันตามลักษณะของกิจกรรมที่นําเสนอเปนภาษาที่ไมเปน

ทางการมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายบรรยายแนะนําและใหความรูโดยเนนการส่ือความหมาย 3) คูมือภาษาอังกฤษเพื่อการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรสําหรับเจาบานชุมชนคลองมหาสวัสดิ์อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมที่สรางขึ้นประกอบดวยเน้ือหา

แปดบทแตละบทเสนอตัวอยางประโยคภาษาไทยประโยคภาษาอังกฤษคําอานภาษาไทยคําศัพทและรูปภาพประกอบพรอมซีดี

บันทึกเสียงโดยเจาของภาษาสําหรับเปนแนวทางในการฝกออกเสียง 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาครั้งน้ีมุงเนนการศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับความตองการ

ทางดานภาษาอังกฤษของบริบทพื้นที่ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก และพัมนาเปนคูมือการศึกษาที่เหมาะสม โดยกลุมปา

หมายในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผูจัดการศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก ประชาชนหมูบานสะแกราย นักทองเที่ยวชาวตางชาติ

ที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก จํานวนทั้งหมด 30 คน โดยใชเลือกผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจงและใช

การสัมภาษณ (Interview) ในการศึกษา 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

 

1. การศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ ไดแก หนังสือศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก  

2. การสัมภาษณ (Interview) ใชการสัมภาษณ โดยผูวิจัยสัมภาษณผูใหขอมูลในพื้นที่ศึกษา 

3. การสังเกตการณ (Observation) ใชการสังเกต 2 วิธีคือ การสังเกตแบบมีสวนรวม โดยมีผูวิจัยเขาไปมีสวนรวม

ในกิจกรรมตางๆ ที่ผูถูกสังเกตทําอยู และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยการสังเกตขณะที่ผูสังเกตไมรูตัว เชน การพูดคุย

ภาษาอังกฤษระหวางชาวบานและนักทองเที่ยว 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีแบงออกเปน 3 ประเภทดังน้ี 

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 และสามารถนําขอมูลเหลาน้ัน

มาจัดเปนกลุมคําศัพทและรูปแบบประโยคภาษาไทย เพื่อนํามาจัดทําเปนกลุมคําศัพทและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ

สําหรับการทําคูมือภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสําหรับชาวบานศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก 

 

ผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัยพบวา ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนกมีประวัติความเปนมาของไททรงดํา มีการอพยพจากจังหวัด

ราชบุรีมาตั้งรกรากในหมูบานสะแกราย ประมาณหน่ึงรอยปที่แลว อาชีพหลักของชาวไททรงดําเปนเกษตรกรรม มีผูจัดการ

ศูนย โดยคุณปยะ ภูเบง ที่เกิดแนวคิดที่ตองการสรางขึ้นเพื่อสงเสริมใหชาวบานมีรายไดเสริม โดยนําวัฒนธรรมไททรงดําและ

และเอกลักษณของทางชุมชนสรางเพื่อจัดตั้งใหเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู โดยมีกิจกรรมทองเที่ยว ไดแก กิจกรรมทํา

ขนมแปงพวง กิจกรรมเดินชมสวนผักและผลไม กิจกรรมทําแกงเขียวหวาน และกิจกรรมทําเทียนอบขนมโบราณ  เพื่อให

นักทองเที่ยวไดเดินทางมาเรียนรู เยี่ยมชมวิถีชีวิตและเอกลักษณของวัฒนธรรมไททรงดํา ทรัพยากรการทองเที่ยวมีประโยชน

และมีคุณคาแกการทองเที่ยว ซ่ึงมีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้นในการสรางเอกลักษณของพื้นที่ใหนา

ดึงดูดใจ เหมาะแกการใหนักทองเที่ยวมาพักผอนหยอนใจ นอกจากน้ียังมีวัฒนธรรมไททรงดําที่เปนเอกลักษณในพื้นที่ ที่นํามา

เผยแพรใหนักทองเที่ยวไดทราบถึงวัฒนธรรมไททรงดําผานกิจกรรมการแสดงรําไททรงดํา การแตงกาย เปนตน  

ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปจจุบันไดมีนักทองเที่ยวชาวตางชาตินิยม

เดินทางมาเยี่ยมชมวัฒนธรรมพื้นบานและรวมทํากิจกรรมกับชาวบาน เชน ทําแกงเขียวหวาน เดินชมสวนผลไม ซ่ึงสงผลให

ชาวบานจําเปนที่จะตองมีการบรรยายใหนักทองเที่ยวไดทราบถึงขอมูลทั่วไปเปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งวิธีการตางๆของขั้นตอน

ในการรวมแตละกิจกรรม เหตุเน่ืองดวยชาวบานไมสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได  จึงทําใหการส่ือสารมีความลําบาก  ในการ

บรรยาย  

ดวยเหตุน้ีผูวิจัย ไดมีการสรางคูมือเพื่อชวยแกไขปญหาของการส่ือสารของชาวบานที่ไมสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ

ไดพัฒนาขึ้นเปนคูมือ ภายในรูปเลมประกอบดวยคําศัพทภาษาอังกฤษ และคําอาภาษาไทย ภายในศูนยยังมีปายส่ือ

ความหมายไวใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติไดอานและเขาใจความหมายส่ิงน้ันๆและยังเปนเครื่องมือชวยในการส่ือสารได

ลักษณะคูมือที่มีสวนประกอบของเน้ือหาเก่ียวกับกิจกรรมภายในศูนยภูมิปญญาไทยปยะชนก การแนะนําตางๆ ซ่ึงแบง

ออกเปนคําศัพท คําอานและคําแปลภาษาไทย รวมทั้งการอธิบายและกลาวทักทาย อีกทั้งกลุมเปาหมายไดเนนย้ําการเลือก

กลุมคําศัพทและประโยคอยางงายมาใสในเลม โดยเน้ือหาในแตละบทสามารถแบงเน้ือหาออกเปน 7 บท ดังน้ี 

บทที่ 1 เรื่องการทักทาย แนะนําตัวเอง ถามชีวิตประจําวัน กลาวขอบคุณและอําลา 

บทที่ 2 คําศัพทเก่ียวกับอาชีพ 

บทที่ 3 ภาษาอังกฤษสําหรับวัฒนธรรมไทยทรงดํา 

บทที่ 4 ภาษาอังกฤษสําหรับการเกษตร 

บทที่ 5 ภาษาอังกฤษสําหรับการทําเทียนอบขนมโบราณ 

บทที่ 6 ภาษาอังกฤษสําหรับขั้นตอนการทําแกงเขียวหวาน 
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บทที่ 7 ภาษาอังกฤษสําหรับทําแปงพวง 

นอกจากน้ีภายในรูปเลมคูมือน้ัน กลุมเปาหมายไดมีความตองการเรื่องการใสรูปภาพประกอบคําศัพท ตัวอักษร

ขนาดใหญกวามาตรฐาน เพื่อสะดวกแกการใชงานมากยิ่งขึ้น 

 

การอภิปรายผลจากการวิจัย 

 

การวิจัยคูมือภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับมัคคุเทศกศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม มีขอคนพบที่นํามาอภิปรายผล ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ดังน้ี 

1) ศึกษาบริบทและกิจกรรมภายในพื้นที่ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

2) ศึกษาคําศัพทและบทสนทนาของนักทองเที่ยวเพื่อจัดทําคูมือภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับชาวบาน ศูนยเรียนรู

ภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

3) เพื่อสรางคูมือภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับชาวบานในศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม 

 

1. ศึกษาบริบทและกิจกรรมภายในพื้นที่ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก  อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม  

ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไดมีการอนุรักษ

วัฒนธรรมวิถีชีวิตของไททรงดําเพื่อใหคงอยูในปจจุบัน  โดยคุณปยะ ภูเบง ผูจัดการศูนยเรียนรู ภูมิปญญาไทยปยะชนก เกิด

แนวคิดสรางพื้นที่ใหเปนศูนยเรียนรู มีความประสงคตองการใหคนในชุมชนมีรายไดจากการนําสินคาพื้นบานและกิจกรรม

พื้นบานตางๆเชน  การแสดงรําไททรงดํา  การนําชมภายในศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก และการทําเทียนอบขนม

โบราณ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเดินทางมาชื่นชมกับเอกลักษณทางวัฒนธรรม และยังเปนสถานที่ใหความรูแกนักทองเที่ยว 

สอดคลองกับนริทร สังขรักษา (2555) บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) และวรรณวีร บุญคุม (2546) ไดใหความคิดเห็นสอดคลอง

กันวา การเดินทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการเดินทางเพื่อการเรียนรู ชมการแสดงศิลปะ การเดินทางเพื่อเขารวมกิจกรรม

งานเทศกาล เยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวแหลงประวัติศาสตร  ทัศนศิลป และการเดินทางเพื่อการเรียนรูธรรมชาติ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาวบาน โดยการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะประกอบดวย 3 สวน คือ การเดินทาง นักทองเที่ยว และแหลง

ทองเที่ยว ซ่ึงแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง การแสดงศิลปะ ศิลปหัตถกรรม และประเพณีที่มีเอกลักษณของทองถิ่น

น้ัน ๆ โดยนักทองเที่ยวมีจุดมุงหมายในการเดินทางเพื่อไดรับประสบการณและความสนใจวัฒนธรรมของพื้นที่ 

 

2. ศึกษาคําศัพทและบทสนทนาของนักทองเที่ยวเพื่อจัดทําคูมือภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับศูนยเรียนรูภูมิ

ปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปจจุบันไดมีนักทองเที่ยวชาวตางชาตินิยม

เดินทางมาเยี่ยมชมวัฒนธรรมพื้นบาน ทํากิจกรรมรวมกับชาวบาน เชน ทําแกงเขียวหวาน รวมรําไททรงดําพรอมกับชาวบาน 

และเดินชมสวน ผลไม ภายในศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก และการทํากิจกรรมรวมกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

ชาวบานจําเปนที่จะตองมีการบรรยายใหนักทองเที่ยวไดทราบถึงขอมูลทั่วไป หรือวิธีการตางๆของขั้นตอนในแตละกิจกรรม 

และเน่ืองดวยชาวบานไมสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได  จึงทําใหการส่ือสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความลําบาก  ใน

การบรรยาย ดวยเหตุน้ีชาวบานจึงมีความตองการที่จะเรียนรูในการส่ือสารกับชาวตางชาติเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมภายใน ซ่ึงมีความสอดคลองกับสุรางค จันทนเอม (2517) ที่กลาวไววา ความตองการ บุคคลยอม
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ตองตอบสนองความตองการ ความตองการจึงเปนเหตุสําคัญของการเริ่มเรียนรู น่ันคือการเรียนรูเกิดขึ้นเนื ่องจากความ

ตองการ  

ผูวิจัยจึงไดแบงหมวดหมูคําศัพทและบทสนทนาที่จําเปนและตรงตามความตองการของชาวบานในการส่ือสารกับ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยแบงหมวดหมูออกเปน 7 หมวดหมูที่สําคัญ ไดแก 1) คําศัพทและบทสนทนาเรื่องการทักทาย 

แนะนําตัวเอง ถามชีวิตประจําวัน กลาวขอบคุณและกลาวอําลา 2) คําศัพทเก่ียวกับอาชีพ 3) ภาษาอังกฤษสําหรับวัฒนธรรม

ไททรงดํา 4) ภาษาอังกฤษสําหรับการเกษตร 5) ภาษาอังกฤษสําหรับการทําเทียนอบขนมโบราณ 6) ภาษาอังกฤษสําหรับ

ขั้นตอนการทําแกงเขียวหวาน และ 7) ภาษาอังกฤษสําหรับทําแปงพวง มีการจัดหมวดหมูคําศัพทและบทสนทนาที่เหมาะสม

กับกิจกรรมภายในพื้นที่ มีความสอดคลองกับแนวความคิดของวิจารณ พานิช (2551) และทิศนา แขมมณี (2557) ที่กลาวไววา 

กระบวนการจัดการความรูมี ดังน้ี 1) การกําหนดความรูหลักที่จําเปนตองาน 2) การเสาะหาความรูที่ตองการ 3) การปรับปรุง 

ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงาน 4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 5) การ นํา

ประสบการณจากการใชความรูมาแลกเปล่ียนเรียนรูมาบันทึกไว 6) การจดบันทึก ขุมความรู แกนความรู สําหรับไวใชงาน และ

ทั้งน้ีการตอบสนองของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกันซ่ึงมีผลมาจากบทเรียน หรือความตองการบุคคลยอมที่ตองการ

ตอบสนองความตองการของตนเองที่ตางกัน การสรางแรงขับจึงเปนเหตุสําคัญของการเรียน 

 

3  .  เพื่อสรางคูมือภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับชาวบานในศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ชาวบานภายในชุมชนไมสามารถส่ือสารหรือบรรยายขอมูลแหลงทองเที่ยวใหกับชาวตางชาติได ชาวบานมีความ

ตองการที่จะเรียนรูและสามารถส่ือสารกับชาวตางชาติได คณะผูวิจัยจึงไดสรางคูมือ เพื่อแกปญหาเก่ียวกับชาวบานที่ไม

สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได สอดคลองกับแนวคิดแนวคิดกาญจนา จํานงศักดิ์ (2551) กลาวไววา ส่ิงพิมพทางการศึกษาควร

เปนส่ิงพิมพที่จัดทําขึ้นใหงายตอความเขาใจเปรียบเสมือนกุญแจสําหรับไขเม่ือเกิดความของใจและส่ิงพิมพยังมีเน้ือหาที่ตรง

ตามความตองการของชาวบาน คณะผูวิจัยจึงไดสรางเน้ือหาภายในเลมคูมือภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับชาวบานศูนยเรียนรู

ภูมิปญญาไทยปยะชนก ซ่ึงตรงตามความตองการของชาวบาน โดยเน้ือหาประกอบดวย บทที่ 1 เรื่องการทักทาย แนะนํา

ตัวเอง ถามชีวิตประจําวัน กลาวขอบคุณและอําลา บทที่ 2 คําศัพทเก่ียวกับอาชีพ บทที่ 3 ภาษาอังกฤษสําหรับวัฒนธรรมไทย

ทรงดํา บทที่  4 ภาษาอังกฤษสําหรับการเกษตร บทที่  5 ภาษาอังกฤษสําหรับการทําเทียนอบขนมโบราณ บทที่  6 

ภาษาอังกฤษสําหรับขั้นตอนการทําแกงเขียวหวาน และบทที่ 7 ภาษาอังกฤษสําหรับทําแปงพวง  ซ่ึงการสรางเน้ือหาของ

บทเรียนไดมีความสอดคลองกับคูมือการผลิตส่ือส่ิงพิมพ (2555) และจินตนา สุขสมแดน (2554)   ไดกลาวไววา  ขั้นตอนของ

การทําคูมือและการกําหนดเน้ือหาขอมูล มีดังน้ี 1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนที่เก่ียวของกับงานวิจัย จากเอกสาร ตํารา หลักสูตร 

งานวิจัยตาง ๆ เพื่อวิเคราะหเน้ือหา และรูปแบบของคูมือ 2) วิเคราะหลักษณะของผูใชคูมือ 3) กําหนดวัตถุประสงค  ขอบขาย

เน้ือหา ความคิดรวบยอดของคูมือ 4) สํารวจรายละเอียดและกําหนดจุดประสงคในการใหความรูของคูมือ 5) เขียนเน้ือหาของ

คูมือตามวัตถุประสงคและขอบขายเน้ือหากวาง ๆ ของคูมือ 6) ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา 7) 

ออกแบบรูปเลม ภาพประกอบ จัดพิมพ ทดลองใชตามของคูมือ 8) แกไข ปรับปรุงนําไปใชกับกลุมทดลองเพื่อการเก็บรวบรวม

ขอมูล  โดยส่ือส่ิงพิมพเปนส่ือที่มีประโยชนหลายดาน เชน สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวาง สามารถกําหนด

เน้ือหาของคูมือได 
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ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในคร้ังตอไป 

 

1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย ควรมีการศึกษาเรื่องประชาสัมพันธทางดานการทองเที่ยวในศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทย   

ปยะชนก เน่ืองจากศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก ขาดการโฆษณาและประชาสัมพันธที่ดี เพื่อทําใหเปนที่รูจักของ

นักทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ รวมถึงเปนแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

2. ขอเสนอแนะจากการวิจัย ควรมีการศึกษาแนวทางในดานการมีสวนรวมและการบริหารจัดการของผูนําชุมชนใน

การพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวในศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อนํามาเปน

แนวทางในการจัดการอยางเปนระบบและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก ใหเปนแหลงทองเที่ยวที่

สมบูรณแบบ 

3. จากการศึกษาพบวา ชาวบานไมสามารส่ือสารกับชาวตางชาติได ดังน้ันควรมีการจัดทําคูมือ, ปายส่ือความหมาย 

ใหมีเพิ่มมากขึ้นเชน ภาษาจีน เน่ืองจากศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีนักทองเที่ยว

ชาวจีนเพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนความตองการของชาวบาน 
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การศึกษาองคประกอบการนเิทศภายในเพือ่สงเสริมคณุลักษณะของนกัเรียนตามโครงการ

เยาวชนคนดศีรีสพุรรณของโรงเรียนขนาดเลก็ในอําเภอศรปีระจันต จังหวัดสพุรรณบุรี  

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* และศักด์ิชัย นิรัญทวี 

 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
*niyomthong@hotmail.co.th 

 

บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาองคประกอบในการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตาม

โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอศรีประจันต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1 2) ประเมินความเหมาะสมขององคประกอบการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการ

เยาวชนคนดีศรีสุพรรณที่ไดตามวัตถุประสงคขอที่หน่ึง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม

ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาความเชื่อม่ันที่ .81 กลุมตัวอยางที่ใช

ศึกษาใชประชากรทั้งหมด ไดแก ผูเชี่ยวชาญและผูรูเก่ียวกับการนิเทศการศึกษาและนิเทศโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ  

ผูบริหารและครูที่อยูในโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอศรีประจันต จํานวนทั้งหมด 100 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ รอยละ 

คาเฉล่ีย 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1325 

1. บทนํา  
 

โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณเปนนโยบายของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ทุกโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีตองเขารวม

โครงการและในการดําเนินโครงการจะมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ (สํานักงานโครงการ

เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ, 2550) แตการดําเนินการยังไมเต็มกระบวนการหรือยังไมสามารถทําไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะใน

โรงเรียนขนาดเล็ก ดวยปญหาหลายๆประการ เชน การขาดแคลนครู ภาระงานของครูมีมากทั้งดานการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมในโรงเรียน เม่ือมีนโยบายพิเศษเขามายิ่งเปนการสรางปญหาเพิ่มใหกับโรงเรียนขนาดเล็กทวีคูณ การแกปญหาใน

สวนน้ีจึงเห็นวาแนวทางที่ดีคือ ครูควรชวยตัวเองดวยการใหคําแนะนําชวยเหลือกัน มีการดูแลชวยเหลือกันอยางเปน

กระบวนการ ดวยสภาพปญหาและความตองการของสถานศึกษาแตละแหงแตกตางกัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองแสวงหา

กระบวนการ ซ่ึงจะชวยครูได เพราะครูยอมมีความเขาใจสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงดีกวาคนภายนอก           

(ชารี  มณีศรี, 2542) น่ันคือ การนิเทศภายในโรงเรียน ถาโรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เขมแข็ง โรงเรียนก็สามารถจะพัฒนา

โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณตลอดจนโครงการกิจกรรมอ่ืนๆใหเกิดผลดีได แมวาการนิเทศภายในจะมีหลักการที่สามารถ

รับรูกันในเชิงทฤษฎีไดอยางทั่วไป แตสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กซ่ึงมีบุคลากรประมาณ 5 – 10 คน มีปญหาในการบริหาร     

การดําเนินการหลายดานยอมมีลักษณะที่แตกตางจากการนิเทศภายในโรงเรียนที่มีความพรอมทุกดาน การศึกษาองคประกอบ

การนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการสงเสริมคุณลักษณะเยาวชนคนดีศรีสุพรรณจึงเปนประเด็นที่นาสนใจวาควรมี

องคประกอบของการดําเนินการอะไร อยางไรบาง เพื่อนําไปสูการพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอ     

ศรีประจันต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่สงผลใหการสงเสริมคุณลักษณะเยาวชนคนดี

ศรีสุพรรณบุรีบังเกิดผลตามเปาหมายที่ตองการ  

 

2. วัตถุประสงค  
 

1.  เพื่อศึกษาองคประกอบการนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการ

เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  

2.  เพื่อประเมินความเหมาะสมขององคประกอบการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการ

เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 

 

3. คําถามวิจัย 
 

 เพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย  การวิจัยครั้งน้ี มีคําถามวิจัย 2  ขอ คือ 

 1. องคประกอบการนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการเยาวชน

คนดีศรีสุพรรณควรมีอะไรบาง 

2.  องคประกอบการนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการเยาวชน

คนดีศรีสุพรรณที่ไดมีความเหมาะสมทีจ่ะนําไปใชไดในระดับใด 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

4.1 ผูใหขอมูล ประชากรและกลุมตัวอยาง  

      ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบไปดวย ผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณจํานวน 

10 คนและผูบริหารและครูของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอศรีประจันต 100 คน รวมทั้งส้ิน 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 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือในการวิจัย ไดแก ตารางวิเคราะหเน้ือหาองคประกอบการนิเทศภายในโรงเรียนจากเอกสารที่เก่ียวของ    

แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและแบบสอบถามเชิงประมาณคา 5 ระดับ ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันที่ .81 

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  

      ผูวิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา แลวนําหนังสือพรอมแบบสอบถามไปที่โรงเรียน 

18 แหงที่เปนกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยเปนผูสัมภาษณและรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

4.4 การวิเคราะหขอมูล 

       มีการวิเคราะหขอมูล 2 ระดับ คือ 1. วิเคราะหเน้ือหา จากเอกสารตํารา งานวิจัย เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ

ขั้นตอน/กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียน และจากผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และ 2.วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ในสวนของการวิเคราะหคาสถิติ โดยการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความเหมาะสมขององคประกอบการนิเทศ

ภายในจากแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย (Mean) คารอยละและ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

5. ผลการวิจัย 
       

 ผลการวิจัยเพื่อตอบคําถามวิจัยที่  1 พบวา องคประกอบการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตาม

โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการศึกษาสาระสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับการนิเทศภายในจาก

เอกสารและผูเชี่ยวชาญ สรุปรวมออกมาเปน 3 องคประกอบ คือ 1. การเตรียมการกอนการนิเทศ ไดแก การสรางความเขาใจ 

สรางความพรอมของปจจัยสนับสนุน การสรางความตระหนักรูในวัตถุประสงคของโครงการ 2. การดําเนินการระหวางการ

นิเทศ  ไดแก การวางแผนกิจกรรมรวมกัน ความชัดเจนในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ การใหคําปรึกษาแบบรวมแรงรวมใจ

และการมีเปาหมายที่ชัดเจนรวมกัน 3. การปรับปรุงและการเสริมพลัง(empowerment)ใหแกครู  ไดแก การรวมสรุปผล

ในทันทีที่จบกิจกรรมแตละชวง การชวยกันปรับปรุงหรือปรับแกขอบกพรองโดยไมถือวาเปนความผิดของผูใด การใหกําลังใจ

เพื่อความเขมแข็งในการดําเนินกิจกรรมที่ผานการปรึกษาหารือรวมกัน 

 

    ผลการวิจัยที่ 2 เปนการประเมินความเหมาะสมขององคประกอบเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตาม

โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณซ่ึงเปนผลการวิเคราะหจากแบบสอบถาม สรุปได ดังน้ี 
 

ตารางที ่1 ความเหมาะสมขององคประกอบภายในโรงเรียน ตามความเห็นของผูบริหารและครู (n=100) 

องคประกอบการนิเทศภายใน X  S.D. 
ระดับ  

ความเหมาะสม  
ลําดับ 

การเตรียมการกอนการนิเทศ 

การดําเนินการระหวางการนิเทศ 

การปรับปรุงและการเสริมพลังใหแกครู 

3.58 

4.08 

3.56 

0.94 

0.75 

0.99 

มาก 

มาก 

มาก 

2 

1 

3 

รวม  3.74 0.89 มาก  
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จากตารางที่ 1 พบวา องคประกอบการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการเยาวชนคนดี

ศรีสุพรรณในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามความคิดเห็นของผูบริหารและคร ูโดยรวมในทุกองคประกอบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

เพื่อพิจารณารายดาน พบวาองคประกอบการนิเทศภายในดานการดําเนินการระหวางการนิเทศมีคาเฉล่ียมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.08)  

 

ตารางที ่2 ความเหมาะสมขององคประกอบภายในโรงเรียน ตามความเห็นของผูบริหาร (n=16) 

องคประกอบการนิเทศภายใน X  S.D. 
ระดับ  

ความเหมาะสม  
ลําดับ 

การเตรียมการกอนการนิเทศ 

การดําเนินการระหวางการนิเทศ 

การปรับปรุงและการเสริมพลังใหแกครู 

4.06 

4.47 

4.14 

0.85 

0.55 

0.68 

มาก 

มาก 

มาก 

3 

1 

2 

รวม  4.22 0.69 มาก  

 

จากตารางที่ 2 พบวา องคประกอบการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการเยาวชนคนดี

ศรีสุพรรณในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามความคิดเห็นของผูบริหาร โดยรวมทุกองคประกอบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายดาน พบวาองคประกอบการนิเทศภายในดานการดําเนินการระหวางการนิเทศมีคาเฉล่ียมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.47) 

 

ตารางที ่3 ความเหมาะสมขององคประกอบภายในโรงเรียน ตามความเห็นของครู (n=84) 

องคประกอบการนิเทศภายใน X  S.D. 
ระดับ  

ความเหมาะสม  
ลําดับ 

การเตรียมการกอนการนิเทศ 

การดําเนินการระหวางการนิเทศ 

การปรับปรุงและการเสริมพลังใหแกครู 

3.48 

4.00 

3.45 

0.92 

0.74 

0.99 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

2 

1 

3 

รวม  3.64 0.88 มาก  

 

จากตารางที่ 3 พบวา องคประกอบการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการเยาวชนคนดี

ศรีสุพรรณในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมทุกองคประกอบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายดาน พบวาองคประกอบการนิเทศภายในดานการดําเนินการระหวางการนิเทศมีคาเฉล่ียมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.00) 

 

6. สรุปผลการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาองคประกอบการนิเทศภายในเพื่อการสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการ

เยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี สรุปผลดังน้ี  

1. องคประกอบการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของ

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตามที่ไดศึกษาสาระสําคัญของแนวคิด

เก่ียวกับการนิเทศภายในจากเอกสารและผูเชี่ยวชาญที่เก่ียวของเพื่อศึกษาองคประกอบการนิเทศภายใน สามารถสรุปรวม

ออกมาเปนองคประกอบของการนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการ     

เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ มี 3 องคประกอบ คือ 1) การเตรียมการกอนการนิเทศ ประกอบดวย การทําขอมูลและสารสนเทศ 

คํานึงถึงหลักการ นโยบายของโรงเรียนและชุมชน สภาพแวดลอมเบื้องตนและปจจัยพื้นฐานตางๆ ทั้งยังมีหนวยงานตนสังกัด
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และสํานักงานเยาวชนคนดีศรีสุพรรณเปนหนวยงานที่ตองประสานงานเพื่อการขอความรวมมือและสนับสนุนดวย ซ่ึงส่ิงเหลาน้ี

ใชเพื่อเปนการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 2) การดําเนินการระหวางการนิเทศ เปนการแสดงถึงขั้นตอน กิจกรรมการ

นิเทศที่สถานศึกษา ผูรับการนิเทศ ผูใหการนิเทศและผูสนับสนุนการนิเทศ รวมกันจัดขึ้นเพื่อใหโครงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณบรรลุ

ตามเปาประสงค 3) การปรับปรุงและการเสริมพลังใหแกคร ูคือผลที่เกิดจากการนิเทศ เจตคติความรูความเขาใจ และทักษะของผูที่

มีสวนเก่ียวของ ผลของการประเมินคุณธรรมนักเรียนตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ และโรงเรียนไดผาน    การประเมินจาก

สํานักงานเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ยังเปนผลสะทอนใหเห็นถึงผลสําเร็จของผลผลิตที่เกิดจากการนิเทศไดเปนอยางด ี
 

2. ความเหมาะสมในการนําไปใชขององคประกอบการนิเทศภายในเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการ     

เยาวชนคนดีศรีสุพรรณตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 18 แหง ของอําเภอศรีประจันต สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวมมีความเหมาะสมในการนําไปใชขององคประกอบทั้ง 3 องคประกอบ         

อยูในระดับมาก เม่ือแยกเปนรายดาน พบวาองคประกอบการนิเทศภายในดานการดําเนินการระหวางการนิเทศมีคาเฉล่ียมาก

ที่สุด (คาเฉล่ีย 4.08) รองลงมาคือดานการเตรียมการกอนการนิเทศ (คาเฉล่ีย 3.58) และดานการปรับปรุงและการเสริมพลัง

ใหแกครู (คาเฉล่ีย 3.56) 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถอภิปรายผลไดดังน้ีคือ 

              1. องคประกอบการนิเทศภายในเพื่อการสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของ

โรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญ 3 องคประกอบน้ัน เรียงลําดับตามคา

นํ้าหนักขององคประกอบ ดังน้ี การดําเนินการระหวางการนิเทศ การเตรียมการกอนการนิเทศ การปรับปรุงและการเสริมพลัง

ใหแกครู ซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับกระบวนการนิเทศในโรงเรียนทั่วไปแตส่ิงที่ตางคือการสรางความตระหนักรูในวัตถุประสงค

ของโครงการ เน่ืองจากครูในโรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวนนอยทุกคนรูสึกวาภาระงานประจําอ่ืนๆ มีมากอยูแลว หากตองมาเขา

สูกระบวนนิเทศอีกจะเปนการเพิ่มงานโดยใชเหตุ  โดยองคประกอบทั้ง 3 ดังกลาวแลวน้ี จะตองผสมผสานดําเนินการไป

ดวยกัน หากมีขอบกพรองสวนใดสวนหน่ึงจะทําในการนิเทศภายในโรงเรียน ยากที่จะประสบผลสําเร็จและตองมีกระบวนการ

นิเทศที่เปนการเสริมพลังใหแกครูเน่ืองจากวาบุคลากรครูทุกคนมีบทบาทสําคัญในงานเทาๆ กัน  ขาดคนใดคนหน่ึงไมไดการ

ทํางานตองดําเนินไปดวยกัน งานจึงจะสําเร็จ มีปญหาใดตองนํามาพูดคุยแลกเปล่ียนกันอยางเปดเผย ซ่ึงสอดคลองกับกรองทอง  

จิรเดชากุล (2550 : 4) ไดกลาวถึง องคประกอบที่สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน ที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาใน

ปจจุบันไว 5 ประการ คือ 1) มีระบบขอมูลและสารสนเทศ เพื่อใชในการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน  2) ระบบการวางแผน

นิเทศอยางมียุทธศาสตร  3) มีระบบการจัดการที่เนนการที่เนนการพัฒนาครูและนักเรียน  4) มีระบบการติดตามประเมินผลที่

เนนผลงานครู  และ 5) มีระบบการเผยแพรและขยายผล  และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2536 : 68) ไดกลาววา 

องคประกอบของการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนที่ผูนิเทศจะตองพิจารณาใชเปนแนวทางในการจัดดําเนินการนิเทศ 

ประกอบดวย จุดมุงหมายของการนิเทศ ผูที่เก่ียวของกับการนิเทศ ลักษณะของงานที่จะนิเทศซ่ึงมีหลายลักษณะงานสุดแตการ

ดําเนินการนิเทศน้ันๆ จะมุงเนนงานลักษณะใดและองคประกอบสําคัญที่ตองคํานึงถึง คือ วิธีการนิเทศ  
 

2. ผลการยืนยันความเหมาะสมขององคประกอบการนิเทศภายใน พบวาผูบริหารและครูจากโรงเรียนขนาดเล็ก ใน

อําเภอศรีประจันต มีความเห็นสอดคลองกันวา องคประกอบการนิเทศภายในเพื่อการสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตาม

โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี มีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก ทั้ง 3 องคประกอบ สอดคลองกับงานวิจัยของภัณฑิรา  สุปการ (2558 : 11) ซ่ึงวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการ

การนิเทศการศึกษา สําหรับศตวรรษที่ 21 ไดสรุปวา ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา ระดับ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1329 

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สําหรับศตวรรษที่ 21 ซ่ึงมีองคประกอบสําคัญ 5 

องคประกอบน้ัน เปนรูปแบบบริหารจัดการการนิเทศที่มีความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความเปนประโยชนและความ

ถูกตองครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย นอกจากน้ีแตละองคประกอบมีความเหมาะสมมาก

เพราะเปนองคประกอบที่ครอบคลุมงานตางๆ ตามภาระงานของการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาใหประสบความสําเร็จ 

สามารถตอยอดไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมไดมากยิ่งขึ้น 
 

8. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 

1. จากการวิจัยในครั้งน้ี มีขอเสนอแนะการนําไปใชวาการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็กจะตองกระทําอยางมีแผน

ดําเนินการที่ชัดเจน ในแตละชวงตองแบงกิจกรรมในงานใหชัด และใชการรวมแรงรวมใจพรอมกับการเสริมพลังใหแกครูอยาง

ตอเน่ือง เพื่อทําใหการเตรียมงาน การดําเนิน การปรับปรุงเพื่อดําเนินงานในวงรอบตอไปกระทําไดอยางตอเน่ือง 
 

2. ขอคนพบจากความเหมาะสมในงานวิจัยครั้งน้ี ปจจัยแหงความสําเร็จและเกิดผลดีน้ัน ขึ้นอยูกับความรวมมือกัน

ของทุกสวนที่เก่ียวของ ตองมีการแบงและกําหนดหนาที่ใหชัดเจน และใชการนิเทศภายในเปนตัวขับเคล่ือนกิจกรรมมากกวา

การรอคอยความชวยเหลือจากหนวยงานระดับบังคับบัญชา การไดเห็นผลสําเร็จที่เกิดกับนักเรียนในโรงเรียนซ่ึงมีจํานวนนอย

จะเปนพลังสนับสนุนครูไดทํางานอยางเต็มที ่
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พฤตกิรรมองคการที่สงผลตอการดําเนนิงานแนะแนวของโรงเรียนสังกดั 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 

Organizational behavioral affecting of guidance affair of schools under the 

secondary educational service area 21 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมองคการกับการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนและสรางสมการ

พยากรณพฤติกรรมองคการที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 21 โดยกลุมตัวอยางเปนครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวในโรงเรียน จํานวน 345 คน เครื่องมือเปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม

องคการ 6 ดาน มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .572 - .884 คาความเชื่อม่ันเทากับ .981 และแบบสอบถามการดําเนินงาน

แนะแนว 5 ดาน มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .449 - .879 คาความเชื่อม่ันเทากับ .982 วิเคราะหขอมูลหาสัมประสิทธ์ิ

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 ยอมรับและเขาใจตนเองตลอดจนรูจักและเขาใจผูอ่ืน และ

ส่ิงแวดลอม สงเสริมไดเขาคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง อยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล มีวุฒิภาวะ

ทางอารมณ ศีลธรรม จรยิธรรม มีทักษะการดําเนินชีวิต รูจักคิด ตัดสินใจ เลือกวิธีที่จะเผชิญและแกปญหาอยางถูกตองและ

เหมาะสม สามารถวางแผนชีวิต วางแผนการศึกษาตอและประกอบอาชีพอยางเหมาะสมกับตนเอง เปนพลเมืองและพลโลกที่ดี 

สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและเปนประโยชน งานแนะแนวจะเปนงานที่มีกระบวนการทํางานอยางเปน

ระบบและตอเน่ืองความสัมพันธเชื่อมโยงกับงานและบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยมีเปาหมาย สําคัญใน

การปองกัน สงเสริม แกไขและชวยเหลือนักเรียน (สุภรณ แขตระกูล, 2556: 7) โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพสังคม ในปจจุบัน

ทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงอยางมากมายทั้งดานเศรษฐกิจ การเมืองสังคมการศึกษาและความเจริญและความ

เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ซ่ึงสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต กระบวนการการคิดและพฤติกรรมของนักเรียนเปนอยางมาก

ครูแนะแนวจึงจําเปนตองมีความเขาใจในกระบวนการแนะแนวอยางลึกซ้ึงและชัดเจน ตลอดจนมีความสามารถในการประสาน

สัมพันธกับทุกฝายที่เก่ียวของทั้งเรื่องงานและบุคคล หรือกลาวไววาตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการดาํเนินงานแนะแนวน้ันเอง  

การบริการแนะแนวเปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมายพื้นฐาน คือ การปองกัน แกไข และสงเสริมพัฒนาผูเรียนเพื่อให

ผูเรียนมีความเจริญงอกงามเต็มตามศักยภาพ การบริการแนะแนวในสถานศึกษาประกอบไปดวย 5 บริการ คือ บริการ

รวบรวมขอมูล บริการสนเทศ บริการใหการปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคลและบริการติดตามและประเมินผลผล ทั้งน้ีการ

จัดบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ มีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธกัน ครูแนะแนวจึงควรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมาย

ความสําคัญ จุดมุงหมาย หลักการและเทคนิคกลวิธี รวมทั้งเครื่องมือที่จําเปนในการบริการทั้ง 5 บริการ (เจษฎา บุญมาโฮม, 

2558: 49-212)  

ความสําเร็จขององคการ จะนําไปสูความไดเปรียบทางดานการบริหารจัดการ คือการมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

ซ่ึงจําเปนตองอาศัยการมีประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในองคการ (นิตยา มะพล, 2551: 2) การพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององคการน้ันจะเพื่อความสําเร็จและความเจริญกาวหนา ตลอดจนความพึงพอใจในผลผลิตขององคการ ดังน้ัน

จึงจําเปนตองมีการศึกษาแนวคิดแนวปฏิบัติในการปรับปรุงองคประกอบตางๆ ขององคการ การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ของบุคลากรในองคการถือเปนหัวใจสําคัญ ที่สุดของความสําเร็จขององคการ การบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพน้ัน 

ผูบริหารจําเปนตองเขาใจถึงพฤติกรรมของบุคคลากรในองคการ ความเขาใจน้ันนอกจากจะชวยใหผูบริหารทราบถึงสาเหตุแหง

พฤติกรรมของบุคลากรอยางถูกตองแลว ยังสามารถวิเคราะหวาพฤติกรรมเหลาน้ันมีผลตอการปฏิบัติงานอยางไร และผูบริหาร

จะมีวิธีการที่จะสรางพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดในองคการไดอยางไร รวมทั้งผูบริหารสามารถนําไปใชในการวางแผนการ

บริหาร เพื่อจูงใจหรือผลักดันใหบุคลากรในองคการมีพฤติกรรมที่องคการพึงประสงคดวย  

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมองคการวาองคการ

ที่จะประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานไดน้ันมีพฤติกรรมองคการใดที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 เพื่อที่จะทราบถึงระดับการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนอยูวาอยูในระดับ

ใดและมีพฤติกรรมใดไดบางที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนและมีความสัมพันธกันแบบใด ซ่ึงผลการวิจัยในครั้ง

น้ีจะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับโรงเรียน เพื่อนําขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและเสริมสราง

พัฒนา การดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนใหมีคุณภาพมากขึ้นตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมองคการกับการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

2.2 เพื่อสรางสมการพยากรณปจจัยพฤติกรรมองคการที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

 

3. สมมติฐานในการวิจัย  

  

3.1 พฤติกรรมองคการมีความสัมพันธกับการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 21 ในทิศทางบวก  

3.2 พฤติกรรมองคการอยางนอย 1 ปจจัย ที่สามารถพยากรณการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ไดทําการศึกษาในเรื่องดังน้ี 

4.1 พฤติกรรมองคการ ไดทําการสังเคราะหเอกสารจากนักวิชาการ นักการศึกษา และนักวิจัย ไดองคประกอบของ

พฤติกรรมองคการจํานวน 6 ดาน ประกอบดวย 1) โครงสรางองคการ 2) การใชเทคโนโลยีในองคการ 3) ส่ิงแวดลอม 

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 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ครูผูทําหนาที่หลัก ดานการเรียนการสอน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 21 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2,139 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจาก

ตาราง ทิพยสิริ กาญจนวาสี และศิริชัย กาญจนวาสี (2559: 168) ซ่ึงใชระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต และระดับความ

คลาดเคล่ือน ±5 เปอรเซ็นต ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 345 คน โดยทําการสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้น

(Stratified Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียน ประกอบดวยขนาดใหญพิเศษ  ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและ

สุมกลุมตัวอยางอยางงาย (Sample Random Sampling) ดวยการจับสลากใหไดจํานวนครบตามสัดสวนที่กําหนดไว  

5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม)Questionnaires) แบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบตรวจสอบ

รายการ )Check List) สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ

การปฏิบัติงานแนะแนวในโรงเรียน ตอนที่ 2 แบบสอบถามดานพฤติกรรมองคการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

)Rating Scale) จํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .572 - .884 คาความเชื่อม่ันเทากับ .981 และตอนที่ 3 

แบบสอบถามการดําเนินงานแนะแนว เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ )Rating Scale) จํานวน 31 ขอ และ

แบบสอบถามการดําเนินงานแนะแนว 5 ดาน มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .449 - .879 คาความเชื่อม่ันเทากับ .982 
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 5.3 วิธีการเก็บขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานีถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลและสงแบบสอบถามไป

ยังกลุมตัวอยางทางไปรษณีย และขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามภายใน 1 สัปดาห และรอรับแบบสอบถามทางไปรษณีย

และตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 

 

6. ผลการวิจัย 

 

6.1 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมองคการกับการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีความสัมพันธทางบวก อยูระหวาง .596 - .883 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6.2 สมการพยากรณพฤติกรรมองคการที่สงผลตอการดําเนินงานแนวแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มี 4 ดาน ไดแก ดานความพึงพอใจในงาน ดานส่ิงแวดลอมในองคการ ดานบุคลากรในองคการ 

และดานการใชเทคโนโลยีในองคการ  ที่สงผลตอการการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิเคราะหมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) 

เทากับ .84 คาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R Square) เทากับ .005 และคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการตัดสินใจ 

(Standard Error) เทากับ .20 แสดงวา องคประกอบของพฤติกรรมองคการที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ดานดานความพึงพอใจในงาน ดานส่ิงแวดลอมในองคการ  ดาน

บุคลากรในองคการ และดานการใชเทคโนโลยีในองคการ  สามารถทํานายการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ไดรอยละ 95 และเขียนสมการพยากรณพฤติกรรมองคการที่สงผลตอการดําเนินงาน

แนะแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ดังน้ี  

สมการพยากรณในรูปคะแนนทั่วไป 

  
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 
 

7. สรุปผลการวิจัย 

 

 7.1 พฤติกรรมองคการความสัมพันธกับการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 7.2 พฤติกรรมองคการสามารถพยากรณการดําเนินงานแนวแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

8. อภิปรายผล 

 

 8.1 พฤติกรรมองคการความสัมพันธกับการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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

แนะแนวของโรงเรียนจะมีความสําเร็จน้ันจะตองจัดบริการงานแนะแนวทั้ง 5 ดานผูอํานวยการโรงเรียนจะตองมีการดําเนินงาน

ที่ชัดเจนรวมทั้งตองมีครูผูรับผิดชอบงานแนะแนวตองมีความรูมีประสบการณในการจัดกิจกรรมเปนอยางด ี

 8.2 พฤติกรรมองคการสามารถพยากรณการดําเนินงานแนวแนวของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามแนวคิดของศรัณย พิมพทอง (2555) ไดศึกษาปจจัยเชิง

สาเหตุที่เก่ียวของกับการคงอยูในองคการพบ วาความสําเร็จของการทํางานในองคการน้ันจะตองมีสภาพแวดลอมในองคการ

ในการทํางานที่ดี บุคลากรมีความพึงพอใจในงานและมีความผูกพันธกับองคการและยังสอดคลองกับ นิตยา มะพล (2551) ได

ศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมองคการที่สงผลตอการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน บริษัทไปรษณียไทย จํากัดพบวา

พฤติกรรมองคการที่มีผลตอการปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดผลสําเร็จขององคการคือ ดานของการใชเทคโนโลยีในองคการ และ

บรรยากาศขององคการ และวัลลพ ลอมตะคุ (2554) ไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุทีส่งผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกของที่ดีของ

องคการของพนักงานมหาวิทยาลัยรัฐพบวา วาส่ิงที่จะทําใหบุคลากรในองคการน้ันปฏิบัติงานใหเกิดความสําเร็จกับองคการคือ 

ความพึงพอใจในงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน ความผูกพันกับองคการ 

 

9. ขอเสนอแนะ 

 

9.1 จากผลการศึกษาระดับพฤติกรรมองคการ ดานโครงสรางองคการมีคาเฉล่ียมากที่สุดแตไมสงผลตอการ

ดําเนินงานแนะแนวเพราะฉะน้ันโครงสรางองคการที่คนใหความสําคัญมากอยูแลวก็ไมควรที่จะตองพัฒนาสวนดานความพึง

พอใจในงานมีคาเฉล่ียนอยที่สุดแตสงผลตอการดําเนินงานแนะแนวมากที่สุดแสดงวาคนใหความสําคัญในดานน้ีนอยที่สุดที่จะ

ทําใหการดําเนินงานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ผูบริหารควรใหความสําคัญเก่ียวกับความพึงพอใจในงานใหมากขึ้น 

โดยเฉพาะการที่จะทําใหบุคลากรมีความรูสึกพอใจตองานที่ทําและมีทัศนคติที่ดีดวยในประการแรกอีกทั้งผูบริหารจะตองรูถึง 

ความตองการความถนัดและความสนใจเก่ียวกับงานที่ทําของบุคลากรที่ทํางานอยู จึงจะทําใหงานเกิดผลสําเร็จรวมถึงรวมทั้ง

ไดรับความกาวหนาในหนาที่การงานที่ดีดวย 

9.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารองคการของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรในดานตางๆ ที่สนับสนุน

พฤติกรรมองคการตอไป 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธเลมน้ีสําเร็จลงไดดวยดี ดวยความกรุณาและชวยเหลือแนะนําอยางดียิ่งจากคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ที่กรุณาชวยเหลือใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสตลอดมา และขอกราบ

ขอบพระคุณ นายบุญญาฤทธ์ิ ฝายขาว นางอุบล ฝายขาวนางสาวิตรี ฝายขาว และครอบครัวที่ใหกําลังใจผูวิจัยเสมอมา 

ขอบพระคุณครูอาจารยที่ไดอบรมส่ังสอนประสิทธ์ิประสาทวิชาและความรูแกผูวิจัย ขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา รุน 18 ทุกคนที่ใหคําปรึกษาและคอยใหกําลังใจตลอดเวลา ทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีเพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยความฉลาดทางอารมณกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน

และสรางสมการพยากรณความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

โดยกลุมตัวอยางเปนครูผูสอนในโรงเรียน จํานวน 359 คน เครื่องมือเปนแบบสอบถามเก่ียวกับความความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน 

มีคาอํานาจจําแนกระหวาง .213 - .729 คาความเชื่อม่ันเทากับ .931 และแบบสอบถามพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน 

มีคาอํานาจจําแนกระหวาง .231 - .842 คาความเชื่อม่ันเทากับ .946 วิเคราะหขอมูลหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 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 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1339 

1. บทนํา  

 

ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient : EQ) ถือเปนความสามารถในการตระหนักรูถึงความรูสึกของตนเอง

และความรูสึกของผูอ่ืน สามารถบริหารหรือจัดการกับอารมณของตนเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหตนเอง ในการเผชิญกับ

สถานการณที่ทําใหเกิดความคับของใจรูจักอดทนอดกล้ันรอคอยอยางมีความหวัง รวมทั้งสามารถที่จะสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 

ดังน้ัน บุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไดจะตองเกงในดานสติปญญา (IQ) และมีเชาวอารมณ (EQ) ควบคูกันไป (วีระวัฒน  

ปนนิตามัย, 2542: 4) คนเกงอาจมีสติปญญาที่ดีเรียนไดประสบความสําเร็จเขาทํางานไดในตําแหนงที่ดี แตคนเกงแบบน้ีไมได

หมายถึงการประสบความสําเร็จในชีวิตเสมอไป หากแตจะตองมีความสามารถในดานคนดวย หรือ “เกงคน” ความ “เกงงาน” 

หมายถึง ในสวนความสามารถของสติปญญา ความเฉลียวฉลาด หรือที่เรียกวา เชาวนปญญา ( IQ) สวนความ “เกงคน” 

หมายถึงความสามารถในการตระหนักรูถึงความรูสึกของตนเองและผูอ่ืนสามารถคิดเขาใจและบริหารจัดการควบคุมภาวะ

อารมณไดดี รวมทั้งสามารถแสดงอารมณออกมาไดอยางเหมาะสม ซ่ึงคุณสมบัติเชนน้ีเองเปนส่ิงที่องคกร หรือชุมชนแสวงหาใน

ตัวบุคคลสอดคลองกับ Goleman (1995: 215) ที่มีความเชื่อวาคนที่มีความเฉลียวฉลาดทางอารมณเปนตัวผลักดันใหบุคคล

ประสบ ความสําเร็จอยางแทจริง ทั้งในดานของการดํารงชีวิตในครอบครัว ในสังคมและในการทํางาน (เทอดศักดิ์   เดชคง, 

2543: 10-12) 

ปจจุบันผูบริหารทั้งหลายหันมาใหความสนใจ และยอมรับถึงความสําคัญของความฉลาดทางอารมณในการ

บริหารงาน ซ่ึงเปนความสามารถที่เชื่อมโยงกับการมีประสิทธิผลของมนุษยได บุคคลยิ่งมีตําแหนงสูงขึ้นในองคการ ความสําคัญ

ของความฉลาดทางอารมณจะชวยขับเคล่ือนความคิด และการตัดสินใจตลอดจนการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน ความฉลาดทาง

อารมณน้ันเปนสวนสําคัญของทักษะการบริหารงานในดาน ทักษะดานมนุษย และทักษะดานความคิด ทั้งสองทักษะน้ีจะตองมี

มากยิ่งขึ้นเม่ือเปนผูบริหารในระดับที่สูงขึ้น นอกจากน้ีความฉลาดทางอารมณชวยสงเสริมอัจฉริยภาพของความเปนผูนําที่มี

ศิลปะโนมนาวผูอ่ืนใหทําในส่ิงที่ตนตองการไดสําเร็จ งานก็ไดผล คนก็เปนสุข เกิดความรักงาน องคการจงรักภักดีมากขึ้น 

ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการบริหารโรงเรียนในภาพรวม เกิดจากความสามารถดานการบริหารจัดการของผูบริหารและ

คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสงผลทางบวกตอประสิทธิผลของโรงเรียน (กร  ศิริโชควัฒนา, 2551: 26) 

ในชีวิตจริง จากประสบการณตรงและออม ความเกงเหลาน้ีก็ใชวาจะเปนหลักประกันไดวาคนเกงสมองเกงคิดจะ

ประสบผลสําเร็จในอาชีพเสมอไป มีผลการวิจัยในรัฐแมสซาชูเซตสสหรัฐอเมริกา ที่ศึกษาความสัมพันธระหวาง IQ กับ 

ความสําเร็จในชีวิต โดยติดตามเก็บขอมูลจากเด็กจําวน 450 คนนานถึง 40 ป พบวา IQ มีความสัมพันธเพียงเล็กนอยกับ

ความสามารถในการทํางานหรือกับการดําเนินชีวิต และยังพบวามีปจจัยอ่ืนที่สามารถทํานายความสําเร็จในดานตางๆ ของชีวิต

ไดดีกวากลับกลายเปนความสามารถดานตางๆ ในวัยเด็กที่ไมเก่ียวกับ IQ เชน ความสามารถในการจัดการความผิดหวัง การ

ควบคุมอารมณ และการเขากับบุคคลอ่ืน นอกจากน้ีมีผลการวิจัยที่นาสนใจอีกชิ้นหน่ึงระบุวา ภายหลังการติดตามเก็บขอมูล

จากผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตรจํานวน 80 คน ตั้งแตยังศึกษาอยูจนถึงบั้นปลายชีวิตวัย 70 ป พบวา

ความสามารถทางดานอารมณและสังคม มีสวนทําใหประสบผลสําเร็จในวิชาชีพ และมีชื่อเสียงมากกวาความสามารถทางเชาว

ปญญา (IQ) ถึง 4 เทา (กรมสุขภาพจิต 2544: 10) 

ในการศึกษาทดลองที่มหาวิทยาลัยเยลของซิกดัลบารเซต เขาไดใหอาสาสมัครสมมุติตนเองเปนผูจัดการที่มารวมกลุม

กันเพื่อจัดสรรเงินปนผลใหแกผูทํางานในระดับต่ํากวา มีนักแสดงที่ไดรับการฝกมากอนรวมอยูในกลุมน้ีดวย เขาพบวานักแสดง

มักจะพูดเปนคนแรกเสมอ นักแสดงกลุมหน่ึงมีความรูสึกกระตือรือรน อีกกลุมหน่ึงมีความผอนคลายที่เหลือมีลักษณะซึมเศรา 

เชื่องชาและยังมีบางกลุมที่มีความหงุดหงิด ไมเปนมิตร ผลการวิจัยชี้บงวานักแสดงสามารถโนมนาวกลุมดวยอารมณและ

ความรูสึกที่ดีซ่ึงนําไปสูความรวมมือซ่ึงกันและกัน ความยุติธรรมและการทํางานของกลุมโดยรวม ผลการวิจัยยังชี้บงดวยวากลุม

ที่มีอารมณรื่นเริงมีความสามารถดีกวาในการจัดสรรเงินปนผลไดอยางยุติธรรมและเปนผลดีแกองคการน้ันๆ การวิจัยอีกเรื่อง

หน่ึงเปนเรื่องที่แสดงวาการเขาใจและยอมรับความรูสึกของผูอ่ืนมีความสําคัญเปนพิเศษตอความฉลาดทางอารมณ และนักวิจัย
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ทั้งหลายก็ไดยอมรับกันมานานปแลววาคุณสมบัติน้ีมีสวนสงเสริมใหบุคคลประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพและโรเซน

ทาลและเพื่อนรวมงานจากมหาวิทยาลัยฮาวารดไดคนพบในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมาวาบุคคลที่สามารถรับรูและเขาใจความรูสึก

ของผูอ่ืนไดอยางดี เปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จทั้งในดานการทํางานและชีวิตดานสังคม (กรมสุขภาพจิต, 2544: 12) ตัวอยางการ

วิจัยเหลาน้ีแสดงใหเห็นวาความฉลาดทางอารมณมีความสําคัญตอความสําเร็จทั้งในดานการทํางานและการดําเนินชีวิต ความ

ฉลาดทางอารมณเปนส่ิงจําเปนมากในการที่เราจะเรียนรูการใชอารมณอยางเหมาะสม 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของ

ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 วาอยูในระดับใดและมีปจจัยใดบางที่สงผลใหเกิด

ฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ซ่ึงผลจากการศึกษาน้ีจะทําให

เกิดประโยชนตอการบริหารจัดการสถานศึกษาและทําใหโรงเรียนเกิดคุณภาพในการบริหารงานโรงเรียนตอไป 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  

 

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 20 

2. เพื่อสรางสมการพยากรณของความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 20 โดยใชปจจัยความฉลาดทางอารมณเปนตัวพยากรณ 

 

3. สมมติฐานในการวิจัย  

 

1. ปจจัยความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20   

2. ปจจัยความฉลาดทางอารมณอยางนอย 1 ปจจัยสามารถทํานายความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย  

 

4.1 ประชากร  

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี 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) การเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน 5) ทักษะทางสังคม 
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5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

5.1 แนวคิดและทฤษฎีความฉลาดทางอารมณ ประกอบดวย ความเปนมาของความฉลาดทางอารมณ, ความหมาย

ของความฉลาดทางอารมณ, ความสําคัญและประโยชนของความฉลาดทางอารมณ และองคประกอบของความฉลาดทาง

อารมณ 

5.2 ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณ ประกอบดวย บรรยากาศองคการ, ภาวะผูนํา, ความวิตกกังวล, 

วัฒนธรรมองคการ และบรรยากาศในครอบครัว 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรของการวิจัยในครั้งน้ี   คือ ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 20 จํานวน 3,097 คน  

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 359 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางขนาดของกลุมตัวอยาง  

(ศิริชัย  กาญจนวาสี และคณะ, 2559: 150-151) ซ่ึงใชระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต และระดับความคลาดเคล่ือน ±5 

เปอรเซ็นต สุมตัวอยางโดยใชการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย 

โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ และใหญพิเศษ จากน้ันคํานวณกลุมตัวอยางตามสัดสวนของผูอํานวยการโรงเรียน 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 คาความเชื่อม่ันเทากับ .931 และตอนที่ 3 แบบสอบถามดานพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ 

เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .231 - .842 คาความเชื่อม่ันเทากับ 

.946 
 

6.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

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 สมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มี 5 ดาน ไดแก ดานบรรยากาศในครอบครัว ดานวัฒนธรรมองคการ ดานความวิตกกังวล ดาน
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ภาวะผูนํา และดานบรรยากาศในองคการ ที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิเคราะหมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ 

(Multiple R) เทากับ .879 คาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R Square) เทากับ .773 และคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการ

ตัดสินใจ (Standard Error) เทากับ .210 แสดงวา ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ไดรอยละ 95 และเขียนสมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทาง

อารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนทั่วไป 
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8. สรุปผลการวิจัย  

 

1. พบวาระดับปจจัยความฉลาดทางอารมณและระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อยูในระดับมากทุกดาน 

2. ปจจัยความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ปจจัยดานบรรยากาศในครอบครัว ดานวัฒนธรรมองคการ ดานความวิตกกังวล ดานภาวะผูนํา และดาน

บรรยากาศในองคการสามารถพยากรณความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามผลการศึกษาของ ฐิติพร เขมกรรม (2552) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุดรธานี ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในงาน ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการของโรงเรียน และบรรยากาศองคการใน

โรงเรียน เปนปจจัยที่มีความสัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาอุดรธานีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราพรรณ คะษาวงค (2551) ไดทําการวิจัย

เก่ียวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของการดําเนินงานดานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 งานวิจัยน้ีไดนําเสนอแนวทางพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารจํานวน 5 ดาน 

ไดแก ดานการรูจักตนเอง ดานจัดการกับอารมณของตนเองได ดานความสามารถจูงใจตนเอง ดานการเขาใจสภาวะอารมณ

ของผูอ่ืน และดานการรูจักสรางและรักษาสัมพันธกับผูอ่ืน 

 9.2 ปจจัยความฉลาดทางอารมณเปนตัวพยากรณความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามผลการศึกษาวิจัยของ ฐิติพร เขมกรรม 
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(2552) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณและสรางสมการพยากรณปจจัยความ

ฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน โดยใชปจจัยความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียนเปนตัวพยากรณ พบวา ความ

พึงพอใจในงาน ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการของโรงเรียน และบรรยากาศองคการในโรงเรียน เปนปจจัยที่มีความสัมพันธตอ

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ .01 เปนตัวพยากรณที่ดีที่สุด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สินีนาถ สันติอโนทัย (2553) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับ

อํานาจพยากรณปจจัยสวนบุคคล ความฉลาดทางอารมณและคานิยมในการทํางานที่มีตอพฤติกรรมการบริการของพนักงาน

โรงแรม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีพฤติกรรมการบริการไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพนักงานที่มีความฉลาดทางอารมณสูงมีพฤติกรรมการบริการที่ดีกวาพนักงานที่มีความฉลาดทาง

อารมณต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 

10. ขอเสนอแนะ  

 

  10.1 จากผลการศึกษาปจจัยความฉลาดทางอารมณ พบวาดานวัฒนธรรมองคการมีคาเฉล่ียมากที่สุดแตไมสงผลตอ

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารมากที่สุดเพราะฉะน้ันวัฒนธรรมองคการที่คนใหความสําคัญมากอยูแลวก็ไมควรที่จะตอง

พัฒนา สวนดานบรรยากาศในครอบครัวมีคาเฉล่ียเปนอันดับที่ 3 แตสงผลตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียนมาก

ที่สุดแสดงวาคนใหความสําคัญในดานน้ีนอยที่จะสงผลตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน ดังน้ัน ผูบริหารควรให

ความสําคัญเก่ียวกับบรรยากาศในครอบครัวมากยิ่งขึ้น 

 10.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรในดานตางๆ ที่สนับสนุนความฉลาดทางอารมณของ

ผูบริหารโรงเรียนตอไป 
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วิทยานิพนธ ที่กรุณาชวยเหลือใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสตลอดมา และขอกราบ

ขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ และครอบครัวที่ใหกําลังใจผูวิจัยเสมอมา ขอบพระคุณครูอาจารยที่ไดอบรมส่ังสอนประสิทธ์ิประสาท

วิชาและความรูแกผูวิจัย ขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาวิขาการบริหารการศึกษา รุน 18 ทุกคนที่ใหคําปรึกษาและคอยให

กําลังใจตลอดเวลา ทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีเพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองคการ ระดับการทํางานเปนทีม หาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ

กับการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนและสรางสมการพยากรณวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยกลุมตัวอยางเปนครูผูทําหนาที่หลัก ดานการเรียนการสอน จํานวน 

345 คน ซ่ึงไดมาดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือเปนแบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ  6 ดาน มีคาอํานาจ

จําแนกอยูระหวาง .285 - .833 คาความเชื่อม่ันเทากับ .97 และแบบสอบถามการทํางานเปนทีม 5 ดาน มีคาอํานาจจําแนก

อยูระหวาง .442 - .742 คาความเชื่อม่ันเทากับ .979 วิเคราะหขอมูลหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัย พบวา 

1.  วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกันทางบวกกับการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2.  วัฒนธรรมองคการสามารถพยากรณการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คําสําคัญ: วัฒนธรรมองคการ  การทํางานเปนท ี 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  

 

 ในยุคปฏิรูปการศึกษาของไทย ปจจัยสําคัญในการสรางการเรียนรูในโรงเรียน คือ ระบบการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพซ่ึงจะทําใหโรงเรียนบรรลุความสําเร็จตามภารกิจและบทบาทหนาที่ของโรงเรียน ตองอาศัยกระบวนการบริหารที่

เนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายทุกสถาบันและทุกองคการที่เก่ียวของภายนอกโรงเรียน ซ่ึงการบริหารโดยองคคณะของ

บุคคลรูจักการทํางานเปนทีม ตลอดทั้งการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยใชโรงเรียนเปนมาตรฐาน ตามแนวการกระจาย

อํานาจการบริหารซ่ึงเนนผลประโยชนกับนักเรียนและชุมชนเปนหลัก (ธีระ รุญเจริญ, 2554: 7) การทํางานเปนทีม คือ การ

ทํางานรวมกันเปนกลุมที่เกิดจากความสัมพันธซ่ึงกันและกัน โดยมีปฏิกิริยาซ่ึงกันและกันมีความรูสึกรวมกัน สมาชิกของกลุมมี

ความยึดม่ันและมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกัน ความยึดม่ันของกลุมเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจสมาชิกบางกลุมใหคงอยู

ตอไป กลุมที่มีขนาดใหญมีแนวโนมวาความยึดม่ันของกลุมนอยลง ถากลุมมีขนาดเล็กความสามัคคีรวมกันของกลุมก็จะสูงขึ้น 

ทั้งน้ีเพราะกลุมที่มีขนาดเล็กมีระบบการติดตอส่ือสารที่ดีระดับสัมพันธภาพระหวางสมาชิกและการประสานงานระหวาง

สมาชิกเปนไปไดดวยดี (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2556: 28) ซ่ึงสอดคลองกับ การทํางานเปนทีมเปนกลุมของบุคคลที่ทํางาน

รวมกันมีปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชกิในกลุม ชวยกันทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและสมาชิกผู

รวมทีมตางมีความพอใจในการทํางานน้ัน การทํางานเปนทีมชวยทําใหองคการสามารถรวมพลังงานในการปฏิบัติงานใหลุลวง

ไปไดดี ทั้งดานคุณภาพและปริมาณ สงผลใหองคกรเจริญกาวหนาทัดเทียมคูแขงหรือพรอมจะนําหนาคูแขง (สุนันทา 

เลาหนันท, 2550: 87) นอกจากน้ันในการทํางานเปนทีมความสําเร็จหรือความลมเหลวของงานจะขึ้นอยูกับทีมงานหากสมาชิก

ของทีมงานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพผลงานที่ไดรับยอมเปนไปตามวัตถุประสงคแตถาสมาชิกของทีมงานไม

สามารถทําไดผลงานที่ไดรับยอมต่ํากวามาตรฐานหรืออาจทําใหในการทํางานประสบความลมเหลวได เพื่อใหการทํางานเปน

ทีมบรรลุวัตถุประสงคผูบริหารควรใหความสําคัญแกการพัฒนาทีมงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพราะจะสงผลใหองคการ

น้ันๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันมากยิ่งขึน้เชนกัน (ทองทิพภา วิริยะพันธ, 2551: 46)  

 องคการ เปนการจัดการรวมบุคคลที่ทํางานรวมกัน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเฉพาะอยาง หรือเปนกลุมของบุคคลที่

ทํางานรวมกันใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน ในองคการจําเปนตองมีผูจัดการ ทุกองคการมีลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

จุดมุงหมายที่เดนชัด ในองคการหน่ึงจะตองมีจุดมุงหมายที่เดนชัด ซ่ึงเปนส่ิงที่องคการตองการ โครงสรางที่เหมาะสม ทุก

องคการจะตองมีโครงสรางซ่ึงสมาชิกสามารถทํางานได และบุคคลและสมาชิก เปนผูที่ตองทํางานรวมกันในองคการเพื่อให

บรรลุเปาหมายเดียวกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรณ ตั้งสินทรัพยศิริ , 2550: 25) สถานศึกษาเปน

องคการทางสังคมที่มีความสําคัญตอ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงคหลักในการดําเนินการเพื่อพัฒนา

ความรู สติปญญา ทักษะตางๆ ความเปนพลเมืองตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ซ่ึงการดําเนินงานใหบรรลุ

วัตถุประสงคดังกลาว สถานศึกษาจําเปนตองมีการศึกษาในการบริหารจัดการองคการ (จอมพงศ มงคลวนิชม, 2555: 9)  

 วัฒนธรรมองคการ เปนความเชื่อและคานิยมพื้นฐานรวมกันของสมาชิกภายในองคการ ซ่ึงแสดงปรากฏออกมาในวิถี

ของบรรทัดฐานแหงการคิดและการปฏิบัติ มีกระบวนการถายทอดจากบุคคลรุนหน่ึงไปยังอีกบุคคลรุนหน่ึงในหลากหลาย

รูปแบบ ส่ิงที่แสดงออกมาในเชิงรูปธรรมที่ทําใหเห็นรองรอยของวัฒนธรรมคือ เรื่องเลา พิธีกรรม ภาษา สัญลักษณ วิธีการ

ปฏิบัติงาน เปนตน วัฒนธรรมจะทําหนาที่ในฐานะที่เปนกลไกในการสรางแนวทางเพื่อใหองคการสามารถปรับตัวใหสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมภายนอก และการสรางการบูรณาการระหวางองคประกอบในองคการ ทั้งน้ีเพื่อใหมีเสถียรภาพ สามารถอยู

รอดและเติบโตตอไปได (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 222)ทั้งน้ี แตละองคการจะสรางวัฒนธรรมองคการของตนขึ้นมา

เปนการบงบอกถึงเอกลักษณเฉพาะตัวขององคการน้ัน (กฤษกนก ดวงชาทม, 2557: 172) ดังน้ัน จึงเปนส่ิงจําเปนที่ผูบริหารไม

ควรมองขามบทบาทของตนเองในการสรางและหลอหลอมวัฒนธรรมองคการ ผูบริหารจึงควรตระหนักถึงเรื่องเหลาน้ี และ

จะตองมีความเขาใจในวัฒนธรรมองคการ เพราะวาความรูและความเขาใจในวัฒนธรรมองคการจะชวยใหนักบริหารรูจัก
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วางแผนสงเสริม กอตั้ง บํารุงรักษา และพัฒนาวัฒนธรรมองคการ เพื่อใหเปนแบบแผน ประเพณีในการปฏิบัติงานที่มีความ

เหมาะสมเกิดขึ้นภายในองคการ (วิเชียร วิทยอุดม, 2555: 95) 

 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ดําเนินงานตามนโยบายสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีปญหาตางๆที่พบเชน ปญหาการขาดความเขาใจในระบบงานของโรงเรียน บุคลากร

ยังไมรูจักหนาที่ของตนเอง ปญหาบุคลากรขาดความสามัคคี ปญหาบุคลากรไมใหความรวมมือในการดําเนินงานของโรงเรียน 

โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธและการประสานงานภายในโรงเรียนและหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งน้ีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

แบงเปน 3 ขนาด ตามจํานวนนักเรียนในโรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ซ่ึงโรงเรียนแต

ละขนาดมีบริบทและวัฒนธรรมในการทํางานที่แตกตางกัน ซ่ึงเกิดจากพื้นที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 21 มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและวัฒนธรรม  ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจวัฒนธรรมในโรงเรียนที่จะนํามาเปนตัวแปรใน

การศึกษาครั้งน้ี     

 จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการทํางาน

เปนทีมของครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เพื่อที่จะทราบวาวัฒนธรรมองคการของ

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  

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี 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)การส่ือสาร 4) พิธีกรรม 5) การควบคุม 6) การตัดสินใจ 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1349 

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) การส่ือสาร 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  

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี เปน ครูผูทําหนาที่หลัก ดานการเรียนการสอน ปการศึกษา 2560 ที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จํานวน 2,139 คน  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 345 คน 

โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยตารางขนาดของกลุมตัวอยางของทิพยสิริ กาญจนวาสี และศิริชัย กาญจนวาสี (2559: 

147) ซ่ึงใชระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต และระดับความคลาดเคล่ือน ±5 เปอรเซ็นต สุมตัวอยางโดยใชการสุมแบบแบง

ชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ และสุมกลุม

ตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับสลากใหไดจํานวนครบตามสัดสวนที่กําหนดไว 
 

6.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัยพัฒนาจากการศึกษาเอกสาร หลักการ 

แนวคิด ทฤษฎี ตลอดถึงงานวิจัยที่เก่ียวของ แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

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)ดานการส่ือสาร 4)ดานพิธีกรรม 5) ดานการควบคุม 6) ดานการตัดสินใจ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนตามความคิดเห็น 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) ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนตามความคิดเห็น 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 
 

6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนการเก็บขอมูล ดังน้ี 
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1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 21 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล 

2. ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามไปยังผูอํานวยการโรงเรียน ของกลุมตัวอยางพรอมแนบหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลและ

ซองเปลาติดแสตมปพรอมจาหนาซองถึงผูวิจัย เม่ือกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเสร็จแลว นําแบบสอบถามใสซองเปลาที่ติด

แสตมปและจาหนาซองถึงผูวิจัย ซ่ึงผูวิจัยไดแนบไปพรอมแบบสอบถาม 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 ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ 

และระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหา

คารอยละ (Percentage) 

 2.  วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถาม ตอนที่ 2 วัฒนธรรมองคการของครูในโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูใน

โรงเรียน โดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนําขอมูลมาแปลความหมาย

ของขอมูลโดยพิจารณาจาก ระดับคะแนนเฉล่ียของชวงระดับคะแนน 5 ระดับแลวเทียบเกณฑของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 

121)  

 3.  วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถาม ตอนที่ 3 การทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูใน

โรงเรียน โดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนําขอมูลมาแปลความหมาย

ของขอมูลโดยพิจารณาจาก ระดับคะแนนเฉล่ียของชวงระดับคะแนน 5 ระดับแลวเทียบเกณฑของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 

121) 

 4.  การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยวัฒนธรรมองคการกับการทํางานเปนทีมของครู โดยใชการวิเคราะห

คํานวณหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยใชเกณฑการ

วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ (r)แลวนําคาที่คํานวณไดมาแปลผลโดยเทียบเกณฑของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 110)    

 5.  วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ระหวางตัวแปรพยากรณคือ ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ 6 ดาน ไดแก ดานคานิยม 

ดานความผูกพัน ดานการส่ือสาร ดานพิธีกรรม  

ดานการควบคุมและดานการตัดสินใจ ตัวแปรเกณฑคือ การทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน โดยรวม โดยวิเคราะหการ

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

7. ผลการวิจัย  

 

 7.1 ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีความสัมพันธทางบวก อยูระหวาง .538-.916 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 7.2 สมการพยากรณวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มี 5 ดาน ไดแก ดานพิธีกรรม ดานการควบคุม ดานความผูกพัน ดานคานิยมและดานการ

ตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ) ผลการวิเคราะหมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) เทากับ .907            

คาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R Square) เทากับ .822 และคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการตัดสินใจ (Standard Error) 
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เทากับ178. แสดงวา องคประกอบของวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ดานพิธีกรรม ดานการควบคุม ดานความผูกพัน ดานคานิยมและดานการตัดสินใจ ไดรอยละ 

95 และเขียนสมการพยากรณวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 

  สมการพยากรณในรูปคะแนนทั่วไป  

  )6.092(X)1.311(X)2.342(X)5.277(X)4.353(X1.465Y ˆ  

     สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 )6.139(X)1.294(X)2.325(X)5.396(X)4.479(XZ ˆ  

 

8. สรุปผลการวิจัย  

  

 8.1 วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 8.2 วัฒนธรรมองคการสามารถพยากรณการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

9. อภิปรายผลการวิจัย  

 

 9.1 วัฒนธรรมองคการสัมพันธกับการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงจากผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ สุวัฒน  

อินทวงศ (2550) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับการทํางานเปนทีม ตามการรับรูของ

ครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย ผลการวิจัย พบวา 1) ภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนทุกกลุมประสบการณอยูในระดับมาก 2) ผลการ

เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน  ตามการรับรูของครูผูสอนทุกกลุมประสบการณ ไมแตกตางกัน 

3) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนทุกขนาดโรงเรียน อยูในระดับมาก 

4) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนทุกขนาด

โรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .01 

9.2 วัฒนธรรมองคการสามารถพยากรณการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ชัยวัฒน นนทยะโส (2557) ไดศึกษา

รูปแบบการทํางานเปนทีมที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก ดานความรวมมือ ดานการส่ือสาร 

ดานการประสานงาน ดานความคิดสรางสรรคที่กาวหนา และดานความกาวหนาที่ตอเน่ือง 2) ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัด ประเมินผลการเรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การพัฒนากระบวนการการ

เรียนรู และ การนิเทศการศึกษา 3) รูปแบบการทํางานเปนทีม ดานความรวมมือ ดานความคิดสรางสรรคที่กาวหนา ดานความ

กาว หนาที่ตอเน่ือง และดานการประสานงาน สงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สามารถรวมกันพยากรณ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 89เปอรเซ็นต สวนดานการส่ือสาร 

ไมสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ  

 

10. ขอเสนอแนะ  

  

 10.1 จากผลการศึกษาระดับวัฒนธรรมองคการของครู ดานความผูกพันมีคาเฉล่ียสูงที่สุดแตไมสงผลตอการทํางาน

เปนทีมเพราะฉะน้ันความผูกพันที่คนใหความสําคัญมากอยูแลวก็ไมควรที่จะตองพัฒนาสวนดานพิธีกรรมมีคาเฉล่ียเปนอันดับที่ 

5 แตสงผลตอการทํางานเปนทีมมากที่สุดแสดงวาคนใหความสําคัญกับดานน้ีนอยที่สุดที่จะทําใหการทํางานเปนทีมใหมี

ประสิทธิภาพ 

 10.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่กวางขึ้น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรในดานตางๆ ที่สนับสนุนปจจัย

การวัฒธรรมองคการตอไป 

 

11. กิตติกรรมประกาศ  

 

วิทยานิพนธเลมน้ีสําเร็จลงไดดวยดี ดวยความกรุณาและชวยเหลือแนะนําอยางดียิ่งจากคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ที่กรุณาชวยเหลือใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสตลอดมา และขอกราบ

ขอบพระคุณ นายศุภกิต ถิ่นทอง สิบเอกณรงคชัย เวียงสิมาและครอบครัวที่ใหกําลังใจผูวิจัยเสมอมา ขอบพระคุณครูอาจารยที่

ไดอบรมส่ังสอนประสิทธ์ิประสาทวิชาและความรูแกผูวิจัย ขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุน 18 ทุก

คนที่ใหคําปรึกษาและคอยใหกําลังใจตลอดเวลา ทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
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การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกบัภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศกึษา 

A synthesis of research on administrators’ Leadership styles 

 

พรพรรณ ใจกําแหง1* นริศ สวัสดี1 และเจนจบ สุขแสงประสิทธ์ิ2
 

 
1คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

2ดร., คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

*Pornpan026@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชเทคนิคการ

วิเคราะหอภิมานตามวิธีของกลาส โดยนํางานวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาจากฐานขอมูลงานวิจัยไทย 

(THAILIS) ตั้งแตป 2540-2560 จํานวน 99 เรื่อง มาสรุปและประเมินไดงานวิจัยที่ผานการประเมิน 39 เรื่อง สังเคราะหงานวิจัย

โดยหาคาเฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาเฉล่ีย ประมาณคาขนาดอิทธิพลจากคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน และ

วิเคราะหความแปรวนของขนาดอิทธิพล ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับสูง 2) ปฏิสัมพันธ

ระหวางขนาดกลุมตัวอยางกับคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานไมสงผลตอความแปรปรวนของขนาดอิทธิพล 3) ขนาดกลุมตัวอยาง

ไมทําใหขนาดอิทธิพลแตกตางกัน และ 4) คาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานทําใหขนาดอิทธิพลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยขนาดอิทธิพลที่ประมาณจากคาการทดสอบ เอฟ กับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  

 

คําสําคัญ: การสังเคราะหงานวิจัย  การวิเคราะหอภิมาน  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  

 

Abstract 

 

The purposes of this research was synthesis of research on administrators’ leadership with meta-

analysis 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 Two-

way 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 ดังน้ันการจัดการศึกษาจึงตองมีคุณภาพสูง 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพ โดยดําเนินการ

ใหครูและบุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมแรงรวมใจกันในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองมีภาวะผูนําในการบริหารจัดการสถานศึกษา เน่ืองจากภาวะผูนําเปนคุณ

ลักษณะเฉพาะของผูนําที่สามารถใชกระบวนการโนมนาว ชักจูง และใชอิทธิพลของตนใหสมาชิกทุกคนในองคกรรวมแรงรวมใจกัน 

ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงม่ัน ตั้งใจ เต็มใจและกระตือรือรนในการทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมาย

ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงเพราะผูนําคือบุคคลที่ถูกเลือกหรือไดรับการแตงตั้งใหเปนผูนํากลุมและมี

อิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ ของกลุม เพื่อทําหนาที่เปนหัวหนาของกลุมและทําใหกลุมบรรลุเปาหมาย (Dejnozka, 1983)และ

เปนบุคคลที่ริเริ่มหรือสงเสริมใหมีการเปล่ียนแปลงการกระทําของกลุมอยางมีประสิทธิภาพ และเปนผูที่สนับสนุน สงเสริมให

ความสัมพันธของสมาชิกภายในกลุมดําเนินไปดวยดี  (Fiedler, 1967) ผูบริหารสถานศึกษา คือ ผูนําของสถานศึกษาที่ตองมี

ภาวะผูนําจึงจะสามารถนําสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาและบรรลุเปาหมายของการจัด

การศึกษาของชาติตอไป และเน่ืองจากภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญมากจึงไดมีการทําวิจัยเก่ียวกับภาวะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาไวเปนจํานวนมาก ผูวิจัยนํางานวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามาสังเคราะห

งานวิจัยดวยวิธีการวิเคราะหอภิมานซ่ึงเปนการสังเคราะหงานวิจัยหลาย ๆ เรื่องที่ศึกษาปญหาวิจัยเดียวกันโดยใชวิธีการทาง

สถิติเพื่อสังเคราะหเปนองคความรูใหม มิธ (Glass, McGaw and Smith, 1981 ; อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 42) 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

  

           การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชเทคนิคการ

วิเคราะหอภิมานตามวิธีของกลาส  

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

  

 3.1 การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
   

  3.1.1 ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการสังเคราะหงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก งานวิจัยที่เก่ียวของกับภาวะผูนําจากฐานขอมูลงานวิจัย

ไทย (THAILIS) ตั้งแตป พ.ศ. 2540 ถึงป พ.ศ. 2560 จํานวน 2,332 เรื่อง 
 

  3.1.1 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการสังเคราะหงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก งานวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ที่มีการศึกษาโดยการเปรียบเทียบความแตกตางหรือการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา จํานวน 99 เรื่อง   
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 3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

        เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี มี 3 ฉบับ ไดแก  
 

  3.2.1 แบบสรุปงานวิจัย  

  แบบสรุปงานวิจัยประกอบดวยรายละเอียดของขอมูล 4 สวน คือ ขอมูลทั่วไปของงานวิจัย ขอมูลเก่ียวกับ

เน้ือหาสาระของงานวิจัย ขอมูลเก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัย และขอมูลที่เปนผลการวิจัย  
 

  3.2.2 แบบประเมินงานวิจัย  

  แบบประเมินงานวิจัยประกอบดวยหัวขอประเมินความชัดเจนและความนาเชื่อถือของงานวิจัย 11 ขอ 
 

  3.2.3 แบบบันทึกขอมูลงานวิจัย  

  แบบบันทึกขอมูลงานวิจัย แบงเปน 4 ตอน แตละตอนประกอบดวยประเด็นที่นํามาใชในการสังเคราะห

งานวิจัยของงานวิจัยแตละเรื่อง 
 

 3.3 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
  

  3.3.1 แบบสรุปงานวิจัย   

  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสรุปงานวิจัยตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

   ขั้นที่ 1  ผูวิจัยนําประเด็นการประเมินงานวิจัยทั้ง 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 ดังน้ี 

   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 สรางแบบประเมินงานวิจัยและนําไปใชประเมินงานวิจัยสําหรับการสังเคราะหงานวิจัยในครั้งน้ี 
 

  3.3.3 แบบบันทึกขอมูลงานวิจัย   

  ผูวิจัยสรางขึ้นตามประเด็นที่นํามาใชในการสังเคราะหงานวิจัย คือ จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวนกลุม

ตัวอยางยอยทุกกลุม คาเฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนํา คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานที่คํานวณได 

และคาขนาดอิทธิพลที่คํานวณไดจากคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
  

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

        ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

  3.4.1 นํางานวิจัยที่คัดเลือกเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 99 เรื่อง มาสรุปลงในแบบสรุปงานวิจัย  
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  3.4.2 นําแบบสรุปงานวิจัยที่สรุปไวตามขอ 1 ทั้ง 99 เรื่อง มาประเมินตามแบบประเมินงานวิจัย  

  3.4.3 คัดเลือกงานวิจัยทีมี่ผลการประเมินระดับดีขึ้นไปไดจํานวน 39 เรื่อง 

  3.4.4 ผูวิจัยนํางานวิจัยที่คัดเลือกไวทั้ง 39 เรื่อง มาบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูลงานวิจัย 
 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

  3.5.1 สังเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดวยวิธีการหาคาเฉล่ียของคาเฉล่ีย และความเบี่ยงเบน

มาตรฐานของคาเฉล่ียของงานวิจัย   

  3.5.2 สังเคราะหงานวิจัยโดยใชเทคนิคการวิเคราะหอภิมานของกลาส (Glass) โดยประมาณคาขนาดอิทธิพล

จากคาสถิตทิี่ใชทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะหความแปรวนของขนาดอิทธิพลที่เกิดจากตัวแปรปรับสองตัวแปร คือ คาสถิติที่

ใชทดสอบสมมติฐานและขนาดของกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA)   
 

 3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  3.6.1 คาเฉล่ียของคาเฉล่ีย (Grand Mean) 

  3.6.2 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  3.6.3 การวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) 

 

4. ผลการวิจัย 

 

 4.1 งานวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่ผานการประเมินมีจํานวน 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 ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยทีป่ระมาณจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (rxy) จํานวน 24 คา  

 4.4 ขนาดอิทธิพล 48 คา จําแนกตามขนาดกลุมตัวอยางและคาสถิตทิี่ใชทดสอบสมมติฐานเปน 6 กลุม ดังน้ี 

  4.4.1 กลุมตัวอยางขนาดใหญที่ทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ ที 6 คา 

  4.4.2 กลุมตัวอยางขนาดใหญที่ทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ เอฟ 4 คา 

  4.4.3 กลุมตัวอยางขนาดใหญที่ทดสอบสมมติฐานดวยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 14 คา 

  4.4.4 กลุมตัวอยางขนาดเล็กที่ทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ ที 6 คา 

  4.4.5 กลุมตัวอยางขนาดเล็กที่ทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ เอฟ 8 คา 

  4.4.6 กลุมตัวอยางขนาดเล็กที่ทดสอบสมมติฐานดวยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 10 คา 

 4.5 ปฏิสัมพันธระหวางขนาดกลุมตัวอยางกับคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยไมสงผลตอความ

แปรปรวนของขนาดอิทธิพลของงานวิจัย  

 4.6 ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากงานวิจัยที่ใชขนาดกลุมตัวอยางขนาดใหญกับขนาดเล็กไมแตกตางกัน  

 4.7 ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยตางกันแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบรายคูพบวา 

  4.7.1 ขนาดอิทธิพลที่ประมาณจากคาการทดสอบ ที กับคาการทดสอบ เอฟ ไมแตกตางกัน  

  4.7.2 ขนาดอิทธิพลที่ประมาณจากคาการทดสอบ ที กับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธไมแตกตางกัน  
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  4.7.3 ขนาดอิทธิพลที่ประมาณจากคาการทดสอบ เอฟ กับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

5. อภิปรายผลการวิจัย 

 

 5.1 ขอคนพบจากการสรุปงานวิจัยและการประเมินงานวิจัย ผูวิจัยนํางานวิจัยฉบับสมบูรณที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่ศึกษาโดยการเปรียบเทียบความแตกตางหรือการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่คัดเลือก

เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 99 เรื่อง มาสรุปรายละเอียดลงในแบบสรุปรายงานการวิจัยและประเมินตามแบบประเมินงานวิจัย  

ผลการประเมินปรากฏวามีงานวิจัยที่ผานการประเมินในระดับดีขึ้นไป จํานวน 39 เรื่อง เปนงานวิจัยที่ทดสอบสมมติฐานดวย

การทดสอบ ที และการทดสอบ เอฟ จํานวน 15 เรื่อง และเปนงานวิจัยที่ทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธระหวางตัวแปร จํานวน 24 เรื่อง สวนอีก 60 เรื่อง ที่ไมผานการประเมิน เปนงานวิจัยที่ทดสอบสมมติฐานดวยการ

ทดสอบ ที และการทดสอบ เอฟ 50 เรื่อง และเปนงานวิจัยที่ทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ระหวางตัวแปร 10 เรื่อง ผูวิจัยไดขอคนพบที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

  5.1.1 งานวิจัยที่ทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 34 เรื่อง ผลการวิจัยตรง

ตามสมมติฐานของการวิจัยทุกเรื่องประกอบกับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีความสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะของ

ขอมูลในระดับมากถึงมากที่สุด สงผลใหงานวิจัยที่ทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรผานการ

ประเมินงานวิจัย 24 เรื่อง สวนอีก 10 เรื่องที่ไมผานการประเมินน้ันเน่ืองจากเหตุผลที่ทําวิจัยและปญหาวิจัยมีความคลุมเครือ

ไมชัดเจน ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัยไมชัดเจนและไมมีรายงานการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 

  5.1.2  งานวิจัยที่ทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ ที และการทดสอบ เอฟ จํานวน 65 เรื่อง ผานการ

ประเมินงานวิจัย จํานวน 15 เรื่อง เปนเรื่องที่มีผลการวิจัยตรงตามสมมติฐานของการวิจัยทุกขอหรือบางขอ และมีเรื่องที่ไม

ผานการประเมินงานวิจัย จํานวน 50 เรื่องน้ัน เปนเรื่องที่มีผลการวิจัยไมตรงตามสมมติฐานของการวิจัยทุกเรื่อง เหตุผลที่ทํา

วิจัยและปญหาวิจัยมีความคลุมเครือไมชัดเจน ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัยไมชัดเจนและไมมีรายงานการหาคุณภาพของ

เครื่องมือวิจัย สวนสถิติที่ ใชในการวิเคราะหขอมูลมีความสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะของขอมูลในระดับนอย 

ถึงปานกลาง น่ันคือผูวิจัยใชการทดสอบ ที และการทดสอบ เอฟ ทั้ง 65 เรื่อง กับงานวิจัยที่มีตัวแปรตนตั้งแตสองตัวขึ้นไป 

ทําใหผูวิจัยไมสามารถศึกษาปฏิสัมพันธของตัวแปรตนที่สงผลตอความแปรปรวนของตัวแปรตามได  สงผลใหงานวิจัยที่ทดสอบ

สมมติฐานดวยการทดสอบ ที และการทดสอบ เอฟ ผานการประเมินงานวิจัย 15 เรื่อง และไมผานการประเมินงานวิจัย  

50 เรื่อง 

 5.2 ขอคนพบที่เปนคุณลักษณะของงานวิจัยจากการสรุปงานวิจัยและการประเมินงานวิจัย ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่ศึกษาโดยการเปรียบเทียบความแตกตางหรือการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่คัดเลือก

เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 99 เรื่อง ที่ผูวิจัยสรุปจากการวิเคราะหและสังเคราะหเปนขอคนพบที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

  5.2.1 เหตุผลที่ทําวิจัย งานวิจัยทุกเรื่องใหเหตุผลวาภาวะผูนําเปนคุณลักษณะสําคัญที่สุดของผูบริหารที่

ผูบริหารสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกคนมี ดวยความสามารถในการโนมนาว

จิตใจ จูงใจใหครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษารวมแรงรวมใจ ตั้งใจ เต็มใจปฏิบัติหนาที่เต็มตามศักยภาพอยางมีความสุข

และภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษา เหตุผลที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือประเทศชาติพัฒนาไดดวยคุณภาพของคน

เพราะคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุก ๆ ดานและการศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดที่ใชพัฒนาคุณภาพของคน   

  5.2.2 ปญหาวิจัย ทุกเรื่องจะเริ่มจากการศึกษาระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ถาเปนงานวิจัยที่

ทดสอบสมมตฐิานดวยการทดสอบ ที และการทดสอบ เอฟ ปญหาวิจัยจะเปนการเปรียบเทียบความแตกตางของภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษาที่จําแนกตามคุณลักษณะตาง ๆ ของกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยสนใจ งานวิจัยที่ทดสอบสมมติฐานดวยคา
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ปญหาวิจัยจะเปนการหาความสัมพันธระหวางของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ

ตัวแปรอ่ืนที่ผูวิจัยสนใจอีกหน่ึงตัว งานวิจัยที่ทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ ปญหาวิจัยจะเปนการหา

ความสัมพันธระหวางของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ผูวิจัยสนใจอีกหลายตัว งานวิจัยที่ทดสอบ

สมมติฐานดวยการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย ปญหาวิจัยจะเปนการหาความสัมพันธระหวางของภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษากับตัวแปรอ่ืนที่ผูวิจัยสนใจอีกหน่ึงตัว  พรอมทั้งศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอตัว

แปรน้ันหรืออิทธิพลของตัวแปรน้ันที่สงผลตอภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา และงานวิจัยที่ทดสอบสมมติฐานดวยการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ปญหาวิจัยจะเปนการหาความสัมพันธระหวางของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับตัวแปร

อ่ืน ๆ ที่ผูวิจัยสนใจอีกหลายตัว  พรอมทั้งศึกษาอิทธิพลของตัวแปรเหลาน้ันที่สงผลตอภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา   

  5.2.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง งานวิจัยทุกเรื่องทําการศึกษากับครูและผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปนการ

กําหนดประชากรไดสอดคลองและเหมาะสมกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปนตัวแปรหลักและตัวแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงเปน

ตัวแปรที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาหรือคุณลักษณะตาง ๆ ของครูหรือผูบริหารสถานศึกษา สวนวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง

น้ันถาเปนครูจะใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling    ) โดยใชสถานศึกษาเปนชั้น (Strata) ของการสุม  

ถาเปนผูบริหารสถานศึกษาจะใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยสุมกับสถานศึกษา สําหรับการ

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางน้ันสวนใหญใชตารางประมาณขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and 

Mogan,  1970: 607–610) และบางเรื่องใชตารางประมาณขนาดกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1967: 886-887) 

นับวาเปนการกําหนดประชากรไดสอดคลองและเหมาะสมกับตัวแปรและวิธีการเลือกกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากร

อยางแทจริง 

  5.2.4 ตัวแปรที่ศึกษา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวแปรหลักของงานวิจัยทุกเรื่อง การนิยาม

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปนตัวแปรหลักน้ันทุกเรื่องใชวิธีศึกษาและรวบรวมความหมายของภาวะผู นําของ

ผูบริหารสถานศึกษาจากนักวิชาการหลาย ๆ คนแลวนํามาสรุปเปนความหมายของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ความเขาใจและความคิดเห็นของผูวิจัยซ่ึงเปนการนิยามตัวแปรทั่ว ๆ ไป ไมมีการนําความหมาย  หลักการและทฤษฎีของภาวะ

ผูนําและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามาวิเคราะหคําสําคัญ ใจความสําคัญ และวิเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําและ

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แลวนําผลจากการวิเคราะหทั้งหมดมาสังเคราะหและเรียบเรียงเปนความหมายของภาวะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปนการนิยามปฏิบัติการตัวแปรหลักและตัวแปรอ่ืน ๆ ที่นํามาศึกษาดวย     

  5.2.5 เครื่องมือวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของงานวิจัยทุกเรื่องจะแบงออกเปนหลายตอน  

ถาเปนงานวิจัยที่ทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ ที (t-test) และวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) หรือการทดสอบเอฟ (F-test) ตอนแรกจะเปนการสํารวจรายการ (Checklist) ซ่ึงมีลักษณะเปนการจัดกลุมหรือการ

วัดระดับนามบัญญัติ  (Nominal Scale) สวนตอนที่สองจะเปนแบบวัดภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาทีมีลักษณะ        

เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert) ซ่ึงเปนการวัดระดับอันตรภาค (Interval Scale) สวนงานวิจัย        

ที่ทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)    

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Correlation Coefficient) การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple 

Regression Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตอนแรกจะเปนแบบวัดภาวะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สวนตอนอ่ืนๆ จะเปนแบบวัดตัวแปรอ่ืนๆ ที่นํามาศึกษารวม มีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณ

คา 5 ระดับ ของลิเคิรท(Likert) ซ่ึงเปนการวัดการวัดระดับอันตรภาค (Interval Scale) ทุกตอน 

  สําหรับคุณภาพของเครื่องมือวิจัยที่เปนแบบวัดภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาหรือแบบวัดตัวแปรอ่ืน ๆ  

ทีมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท(Likert)  น้ัน สวนใหญมีการหาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและ

วัตถุประสงคของขอความรายขอ  กับคาความเชื่อม่ันของแบบวัดทั้งฉบับ โดยไมมีการหาคาอํานาจจําแนกของขอความรายขอ  
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มีบางเรื่องที่มีรายงานการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยครบทั้งสามประการ แตก็มีบางเรื่องที่ไมมีรายงานการหาคุณภาพของ

เครื่องมือวิจัย 

  5.2.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีความสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะของขอมูลในระดับนอยถึง

มากที่สุด ดังน้ี 

   1) การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาหรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ หรือตัวแปรอ่ืน ๆ งานวิจัยทุก

เรื่องวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉล่ีย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงมีความสอดคลองและ

เหมาะสมกับลักษณะของขอมูลในระดับมากที่สุด 

    2) การเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา งานวิจัยทุกเรื่องมีตัวแปรตนมากกวาหน่ึงตัวแปร

โดยวิเคราะหขอมูลดวยการทดสอบ ที (t-test) ในกรณีที่ตัวแปรตนแบงเปนสองระดับกับการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรตนแบงออกมากกวาสองระดับ ซ่ึงมีความสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะของ

ผลตอความแปรปรวนของตัวแปรตามได ในกรณีเชนน้ีผูวิจัยควรใชการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) 

หรือมากกวาในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

   3) การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับคุณลักษณะอ่ืน ๆ หรือตัวแปร

อ่ืน ๆ งานวิจัยแตละเรื่องใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลแตกตางกัน มีทั้งคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน(Pearson 

Product-Moment Correlation Coefficient) ถึงแมจะมีความสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะของขอมูลในระดับมาก 

แตเปนการศึกษาในรูปแบบความสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation) ซ่ึงเปนการศึกษาระดับพื้นฐานของการวิเคราะห

การถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Correlation 

Coefficient) ซ่ึงมีความสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะของขอมูลในระดับมากเชนกันแตก็เปนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

และเปนพื้นฐานของการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซ่ึงมีความสอดคลองและเหมาะสมกับ

ลักษณะของขอมูลในระดับมากที่สุด 

 5.3 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สังเคราะหจากงานวิจัยอยูในระดับสูง จากการศึกษาและวิเคราะหภาวะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาจากงานวิจัยทั้ง 39 เรื่อง ปรากฏวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับสูง 37 เรื่อง 

และอยูในระดับปานกลาง 2 เรื่อง เม่ือนําคาเฉล่ียของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 39 เรื่อง มาสังเคราะหงานวิจัย

โดยการหาคาเฉล่ียของคาเฉล่ียของงานวิจัยทุกเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สังเคราะหจากงานวิจัยทั้ง 39 เรื่อง            

จึงอยูในระดับสูง 

 5.4 ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 3 วิธี คือ ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่

ประมาณจากคาการทดสอบ ที (t-test) จํานวน 12 คา มีคาตั้งแต .26 ถึง 6.29 คาเฉล่ียเทากับ 1.12 ขนาดอิทธิพลของ

งานวิจัยที่ประมาณจากคาการทดสอบ เอฟ (F-test) จํานวน 12 คา มีคาตั้งแต .05 ถึง .43  คาเฉล่ียเทากับ .19  และขนาด

อิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (rxy) จํานวน 24 คา มีคาตั้งแต .79 ถึง 13.84 คาเฉล่ียเทากับ 

2.94 เปนการแปลงคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหงานวิจัยโดยใชสูตรของกลาส แมคกอว 

และสมิธ (Glass, McGaw and Smith, 1981 ; อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 71-73) ใหเปนดัชนีมาตรฐานในหนวย

การวัดเดียวกันเพื่อทาใหสามารถนามาวิเคราะหรวมกันหรือเปรียบเทียบกันได 

 5.5 ปฏิสัมพันธระหวางขนาดกลุมตัวอยางกับคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยไมสงผลตอความ

แปรปรวนของขนาดอิทธิพลของงานวิจัย หมายความวาขนาดความสัมพันธของขนาดกลุมตัวอยางกับคาสถิติที่ใชทดสอบ

สมมติฐานของงานวิจัยมีไมมากพอที่จะสงผลตอความแปรปรวนของขนาดอิทธิพลของงานวิจัย หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือขนาด

กลุมตัวอยางกับคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยไมมีความสัมพันธกันน่ันเอง น่ันคือขนาดกลุมตัวอยางกับคาสถิติที่ใช

ทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยตางก็สงผลตอความแปรปรวนของขนาดอิทธิพลของงานวิจัยอยางเปนอิสระตอกัน 
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 5.6 ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากงานวิจัยที่ใชกลุมตัวอยางขนาดใหญกับขนาดเล็กไมแตกตางกัน  

หมายความวาในการทําวิจัยน้ันผูวิจัยจะใชกลุมตัวอยางขนาดใหญหรือขนาดเล็กก็จะไมทําใหคาสถิติที่คํ านวณไดไมมีความ

แตกตางกัน ขอเพียงแตกลุมตัวอยางน้ันไดมาจากการประมาณขนาดของกลุมตัวอยางดวยวิธีการทางสถิติที่ถูกต อง น่ันคือ

ขนาดของกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธกับขนาดอิทธิพลซ่ึงก็คือคาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยน่ันเอง 

 5.7 ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยตางกันแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความวาคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยมีความสัมพันธกับขนาดอิทธิพลของ

งานวิจัย โดยคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยที่แตกตางกัน 3 วิธี สงผลตอความแปรปรวนของขนาดอิทธิพลของ

งานวิจัย ซ่ึงทําใหขนาดอิทธิพลของงานวิจัยแตกตางกัน 

 ผลการทดสอบรายคูที่พบวาขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากคาการทดสอบ ที (t-test) กับคาการทดสอบ 

เอฟ (F-test) และขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากคาการทดสอบ ที (t-test) กับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (rxy )      

ไมแตกตางกัน หมายความวาคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยที่แตกตางกัน 2 วิธี คือ คาการทดสอบ ที (t-test) กับ

คาการทดสอบ เอฟ (F-test) และคาการทดสอบ ที (t-test) กับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (rxy ) ไมสงผลตอความแปรปรวน

ของขนาดอิทธิพลของงานวิจัย ซ่ึงทําใหขนาดอิทธิพลของงานวิจัยไมแตกตางกัน      

 สวนขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ประมาณจากคาการทดสอบ เอฟ (F-test) กับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (rxy )      

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยที่แตกตางกัน 2 วิธี 

คือ คาการทดสอบ เอฟ (F-test) กับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (rxy ) สงผลตอความแปรปรวนของขนาดอิทธิพลของงานวิจัย 

ซ่ึงทําใหขนาดอิทธิพลของงานวิจัยแตกตางกัน 

  

6. ขอเสนอแนะ 

 

 6.1 ขนาดกลุมตัวอยางไมสงผลใหขนาดอิทธิพลของงานวิจัยแตกตางกัน ดังน้ันการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง     

ในการทําวิจัยโดยการประมาณขนาดกลุมตัวอยางจากประชากรตามหลักการทางสถิติทําใหไดผลการวิจัยเชื่อถือไดเชนเดียวกัน   

 6.2 คาการทดสอบ ท ี(t-test) กับคาการทดสอบ เอฟ (F-test) ไมสงผลใหขนาดอิทธิพลของงานวิจัยแตกตางกัน 

ดังน้ันในการทําวิจัยโดยใชวิธีการเปรียบเทียบความแตกตางดวยคาสถิติน้ันจะแบงเปนสองกลุมหรือมากกวาสองกลุมก็ได 

 6.3 ควรมีการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแบบตาง ๆ โดยใชแบบของภาวะผูนํา  

สถานภาพของกลุมตัวอยาง วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง สมมติฐานการวิจัย และเครื่องมือวิจัย เปนตัวแปรปรับ 

 6.4 ควรมีการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรอ่ืนนอกเหนือจากภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
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การพัฒนาสื่อการสอนจากดนิไทยเพือ่วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนของเด็กปฐมวัย 

Development of teaching media from Thai clay to measure learning 

achievement of preschool children 

 

วิสิฏฐศรี ตังครโยธิน 

 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

visitsri_t@rmutt.ac.th 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาชุดส่ือการสอนจากดินไทยสําหรับเด็กปฐมวัย หนวย “สัตวนารัก”และ

หนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชส่ือการสอนจากดินไทย หนวย “สัตวนารัก” และ

หนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ (1) ชุดส่ือการสอนจากดินไทยที่เปนตุกตาปน หนวย “สัตวนารัก” และ หนวย“อาชีพ

บุคคลที่ควรรูจัก”สําหรับเด็กปฐมวัย (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย วิเคราะหขอมูลโดยการหา

คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา ที กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีไดแก 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. ชุดส่ือการสอนจากดินไทยสําหรับเด็กปฐมวัย หนวย “สัตวนารัก” และหนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” ที่ผูวิจัย

ไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ทั้ง 15 เรื่องและมีประสิทธิภาพเฉล่ียเทากับ 80.58/95.01 

2. ผสสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวย“สัตวนารัก” และหนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก”โดยใชส่ือการสอนจากดินไทยใน

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ พบวา ผลการเรียนรูหลังเรียนของเด็กปฐมวัยสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 

คําสําคัญ: ส่ือการสอน  เด็กปฐมวัย  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  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  

      

การพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพมีผลมาจากการสงเสริมพัฒนาการตั้งแตปฐมวัยซ่ึงเปนวัยที่เด็กสามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ 

ไดอยางรวดเร็ว การกระตุน ทางหู ตา จมูก ล้ิน และกาย ใหไดยิน ไดเห็น ไดสัมผัส และไดเรียนรูโดยการเลน ไดตั้งแตปฐมวัย 

การจัดการศึกษาตองเริ่มตนตั้งแตชวง 5 ปแรกของชีวิต ซ่ึงเปนชวงที่สําคัญมากในการ วางรากฐานบุคลิกภาพของมนุษย ทั้งน้ี

การไดรับความรักจากพอแมจะชวย  ใหใยประสาทในเซลลสมองงอกงาม ทําใหเด็กสามารถเรียนรูไดงาย รูเหตุผล   คิดเปน บน

พื้นฐานการพัฒนา เด็กใหสมบูรณมากที่สุด เด็กเล็ก ๆ จะเรียนรูทุกอยางในวัยที่เขายังเล็กอยู แตถาหากเด็กในวัยน้ีไมไดรับการ 

เอาใจใส  เม่ือพนวัยน้ีไปแลวเด็กจะเรียนรู ส่ิงตาง ๆ  ไดดวยความยากลําบาก เรื่องบางอยางก็ไมสามารถเรียนรูไดอีกเลย 

(เยาวพา เดชะคุปต 2542 : 15 ) การจัดการศึกษาปฐมวัย   เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการจัดการศึกษาของมนุษย เพราะ เปน

วัยที่มีพัฒนาการทุกดาน  ทั้งทางรางกาย  อารมณจิตใจ  สังคมและสติปญญา  เปนระยะที่เกิดการเรียนรูไดมากที่สุด   เปนวัย

สดใสมองโลกสวยงาม มีความสงสัยใครรู มีจินตนาการกวางไกล เปนชวงชีวิตที่กําลังสรางบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยพื้นฐาน

ของตนเองซ่ึงจะติดตัวตอเน่ืองไปจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ เด็กวัยน้ี เปนวัยที่ตองพึ่งพาผูใหญ หากไดรับการอบรมเล้ียงดู

สงเสริมอยางถูกตองและไดรับการตอบสนองขั้นพื้นฐานอยางเพียงพอ   เทากับไดวางรากฐานที่ดี ๆ ใหกับเด็กในชีวิตขางหนา

และเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2548 : 3 ) ดังน้ันการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงตอง

อยูบนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตาม

ศักยภาพภายใตบริบทสังคม วัฒนธรรม เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐาน

คุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณมีคุณคาตอตนเอง กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 3) 

การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ปจจัยหน่ึงที่จะขาดไมไดเลยก็คือส่ือประกอบการเรียนการสอนในการจัด

กิจกรรม เพราะส่ือมีบทบาทสําคัญในการถายทอดความรู เจตคติ คานิยมประสบการณ การใชส่ือการสอนจะชวยลดอุปสรรค

หรือแกปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลที่มีผลตอการเรียนรู ทั้งน้ีส่ือการสอนที่ถูกออกแบบมาใหผูเรียนมีสวนรวมในการ

ทํากิจกรรมการเรียนการสอน จะชวยเอ้ืออํานวยใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน หรือระหวางผูเรียนกับผูสอน ชวย

สรางบรรยากาศในการเรียนการสอนใหนาสนใจ  มีชีวิตชีวา  สนุกสนานเพลิดเพลิน  อีกทั้งเปนการกระตุนใหผูเรียนมีความ

กระตือรือรนในการเรียนรูไมเบื่อหนายตอการเรียน กิจกรรมมีหลายรูปแบบที่เปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุย ซักถาม และแสดง

ความคิดเห็นอยางเปนอิสระเพื่อใหเกิดประสบการณตรงเกิดการเรียนรู ไดพัฒนาครบทุกดาน (กรมวิชาการ. 2540: 36 –37) 

สามารถจัดไดหลากหลายวิธี ซ่ึงส่ือที่ใชอาจเปนของจริง หรือหุนจําลอง รูปภาพ ซ่ึงเปนเครื่องมือที่ครูนํามาใชในการสอน กนกกร 

บุษยะกนิษฐ และคณะ (2550 : 31-32) จัดแบงส่ือการสอนเพื่อเปนแนวทางในการอธิบายถึงความสัมพันธระหวาง

โสตทัศนูปกรณตาง ๆ ในขณะเดียวกันเปนการแสดงขั้นตอนของประสบการณการเรียนรูและการใชส่ือแตละประเภทใน

กระบวนการเรียนรู โดยพัฒนาความคิดของบรูเนอร นํามาสรางเปน “กรวยประสบการณ.” ทั้งน้ีผูวิจัยจัดกิจกรรมเสริมประ

ประสบการณใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากหุนจําลอง การใหเด็กจับตองและการเห็น โดยใฃดินปนเปนตุกตาสัตว และ

ตุกตาคน ตามหนวยที่กําหนด  การกิจกรรมเสริมประสบการณมีความสําคัญตอการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย   เพราะ

ลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณอยูบนพื้นฐานตามแนวคิดวา  เด็กทุกคนมีศักยภาพในการสราง องคความรู   โดย

อาศัยสภาพจริงที่สอดคลองกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของตน ดวยการจัดกิจกรรมอยางสอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก

ปฐมวัย ซ่ึงเปนวัยแหงการเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 การซึมซับ การเลียนแบบ การกระทํา การเลนอยางมีความสุข เพราะ

การที่เด็กไดรับประสบการณดวยตนเองน้ัน  จะสงผลตอการพัฒนาความสามารถในการสรุปขอคนพบหรือเรียกวา องคความรูที่

ไดจากประสบการณตรง ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกใชส่ือที่เปนตุกตาปนจากดินไทย เพราะเปนส่ิงที่ผูเรียนมีความชื่นชอบสนใจเปนทุน

อยูแลว 

คนไทยมีความสามารถในการปนส่ิงตาง ๆ มาตั้งแตดึกดําบรรพ วัสดุที่ใชปนสวนมากก็ได จากธรรมชาติที่หาไดใกลตัว 

และมีในทองถิ่น เพื่อปนเลน ปนเพื่อใชประกอบกรรมพิธีตาง ๆ การปนแบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปนแบบนูนต่ํา นูนสูง 
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ลอยตัว และ รูปทรงอิสระ แรกเริ่มเดิมทีปนดวยดินเหนียว เม่ือเปนรูปทรงตามตองการก็จะปลอยใหแหงและ ตกแตงดวยสีจาก

ธรรมชาติ ปจจุบันวิวัฒนาการการปนไดมีการนํา ดินขาวผสมกับนํ้ายาสารเคมีตามธรรมชาติเผาดวยความรอนสูงก็จะไดผลงาน

ที่มีความแข็งแกรงและมีความมันวาว ตอมาไดมีการนําดินญ่ีปุนเขามาแพรหลายในประเทศไทย ดวยคุณสมบัติของ ดินญ่ีปุนคือ 

สามารถประดิษฐหรือผลิตใหงานมีความประณีตสวยงามสามารถผสมสีไดอยางหลากหลายชนิด ไมแหงงาย ปนไดตามความ

พอใจหรือความตองการเม่ือทิ้งไวใหแหงจะมีความ สวยงามเหมือนธรรมชาติ พล้ิวไหว ไมแตกหักงาย สามารถนํามาประดิษฐได

อยางหลากหลาย  จึงเปนที่นิยมเปนอันมากในหมูชนชาวไทย ดวยดินมีเน้ือละเอียดเก็บไวใชไดนาน ไมออน หรือ แข็งจนเกินไป  

มด หรือ แมลงตาง ๆ ไมกัดกิน แตดวยตนทุนของดินญ่ีปุนมีราคาแพง คนไทยจึงคิดคนวัสดุที่มีความใกลเคียง ทดแทนดินนําเขา

จากตางประเทศ โดยคิดคนสวนผสม ตาง ๆ จากธัญพืช, ดินขาว, ใยแกว, สบู, เยื่อกระดาษ ซ่ึงเปนวัสดุหลักและผสมดวยสารที่

มีความเหนียว หรือ หนืด จึงทําใหดินไทยเปนที่แพรหลาย (กรีทากร แสงสกุล, 2555 : 19) 

จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาส่ือการสอนจากดินไทยสําหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัด

กิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรูหนวย “สัตวนารัก”และหนวย “อาชีพที่ควรรูจัก” โดยใชดินไทยปนเปนตุกตาสัตวและ

ตุกตาคนอาชีพตาง ๆ ใหเด็กไดมีโอกาสหยิบจับส่ือการสอนและใชประสาทสัมผัส มีการจัดการเรียนการสอนที่เปนระบบ 

สอดคลองเหมาะสมกับการพัฒนาตามวัยวุฒิ ภาวะ และขีดความสามารถของเด็กแตละคน โดยมีการเขียนแผนการสอนไวอยาง

เปนขั้นตอน ดังน้ันเม่ือผูเรียนไดใฃส่ือดังกลาวแลวจะชวยสงเสริมกระบวนการคิดอยางมีระบบ  ผูเรียนไดเรียนรูในเน้ือหา สาระ

ที่ละเอียดลึกซ้ึงมากขึ้น สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการครบทุกดานและโดยเฉพาะดานสติปญญา นักเรียนมีความสุขใน

การเรียนรูเกิดความสนใจไมเบื่อหนายทําใหผลการเรียนรูทางการเรียนดานสติปญญาสูงขึ้นดวย ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและ

สนใจที่จะพัฒนาส่ือการสอนจากดินไทยมาใชในการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย เพราะเด็กปฐมวัยเปนวัยแหงการ

พัฒนาการเจริญเติบโต ทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาเปนวัยแหงการศึกษาของการเตรียมความพรอมที่ครู

จะตองตระหนักตอการที่จะพัฒนาใหเด็กมีคุณภาพสูงสุด 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย   
 

1. พัฒนาชุดส่ือการสอนจากดินไทยสําหรับเด็กปฐมวัย หนวย “สัตวนารัก”และหนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” ให

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณโดยใชส่ือการสอนจากดินไทย หนวย “สัตวนารัก” และหนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” 

 

3. สมมุติฐานในการวิจัย 

 

1. ส่ือการสอนจากดินไทย สําหรับเด็กปฐมวัย หนวย“สัตวนารัก”และหนวย“อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” ที่พัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพตาม.เกณฑ 80 / 80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กปฐมวัยที่ใชส่ือการสอนจากดินไทย โดยใชแผนการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณ หนวย “สัตวนารัก”และหนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย  

 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแกเด็กปฐม อายุระหวาง 4-5 ป ที่ศึกษาอยูระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 

2 ปการศึกษา 2559 จํานวน  46  คน  2  หองเรียน  โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง เปนนักเรียนหองชั้นอนุบาลปที่ 2/1 

จํานวน 23 คน 

4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4.2.1 ชุดส่ือการสอนจากดินไทยที่ปนเปนตุกตา หนวย สัตวนารัก”  และ หนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” 

สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 15 เรื่องไดแก สัตวเล้ียง  สัตวปา สัตวบก สัตวนํ้า สัตวปก และตุกตาคนอาชีพตาง ๆ ไดแก ครู  

เด็ก  ชาวนา แพทย พยาบาล ตํารวจ ทหาร วิศวกร กุก พอคา-แมคา ที่พัฒนาขึ้นไปตรวจหาความเหมาะสมของส่ือ แกไข

เบื้องตนโดยทีมงานผูรวมวิจัยจากน้ันนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบคุณภาพในดานตาง ๆ ไดแก ดานรูปราง

สัดสวน  ดานความประณีตสวยงาม  ดานการส่ือความหมายชัดเจน  ดานความปลอดภัยคงทนถาวร  และดานความเหมาะสม

ในการใชเปนส่ือ ที่เปนตุกตาปนจากดินไทย โดยใชแบบประเมินความเหมาะสมของส่ือการสอน ที่มีลักษณะเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ชุดเดิม ตรวจสอบคุณภาพ 

4.2.2 แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชส่ือการสอนจากดินไทยที่ปนเปนตุกตา  รวมจํานวน  15 

เรื่อง ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเอง แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพของชุดส่ือการสอนจากดินไทย          

4.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวย “สัตวนารัก” และ หนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก”  

สําหรับเด็กปฐมวัย เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย  3 ตัวเลือก ที่ตัวเลือกใชภาพประกอบชัดเจน หนวย “สัตวนารัก” จํานวน 30 ขอ  

หนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” จํานวน 75 ขอ ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อวัดพฤติกรรมดานปญญา ที่เนนการเรียนรูทางดาน

เน้ือหา กระจายตามความเหมาะสมของเน้ือหาและวัยของผูเรียน 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 0.26-

0.43 ขึ้นไปไวเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจํานวน 75 ขอ แลวนําไปทดลองใชกับเด็กปฐมวัยชั้นปที่ 3 โรงเรียน

สาธิตอนุบาลราชมงคล จํานวน 23 คน เพื่อหาความเที่ยงของแบบทดสอบ ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.80        

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนําส่ือการสอนจากดินไทยที่เปนตุกตาปน  รวมจํานวน 15 เรื่องดังที่กลาวมาแลวขางตน นํามา

ตรวจสอบประสิทธิภาพกอนนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง แลวรวบรวมขอมูลกับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยางโดยใชการ

ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

4.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

4.4.1 วิเคราะหผลการพัฒนาส่ือการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยจากดินไทยที่เปนตุกตาปน หนวย“สัตวนารัก” 

ไดแก เรื่อง สัตวเล้ียง สัตวปา สัตวบก สัตวนํ้า สัตวปก และหนวย”อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก”ไดแก เรื่อง ครู เด็ก ชาวนา แพทย 

พยาบาล ตํารวจ ทหาร วิศวกร กุก พอคา-แมคา รวมจํานวน 15 เรื่อง สําหรับเด็กปฐมวัย โดยคํานวณหาคาประสิทธิภาพ จาก

คาเฉล่ียของการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมด ตอคาเฉล่ียของผลการทดสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด (E1/E2) โดย

กําหนดเกณฑประสิทธิภาพไวที่ 80/80 
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 ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของของส่ือการสอนจากดินไทยที่เปนตุกตาปนสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชแผนการจัด

กิจกรรมเสรมิประสบการณ หนวย “สตวนารัก” และหนวย “อาชีพที่บุคคลควรรูจัก”  (E1/E2)   

ส่ือการสอนจากดินไทย 

ที่เปนตุกตาปนสําหรับเด็กปฐมวัย 

โดยใชแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

( E1 ) 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

( E2 ) 

คะแนน 

เต็ม 

คา 

เฉลี่ย 

รอยละของ

คาเฉลี่ย 

คะแนน 

เต็ม 

คา 

เฉลี่ย 

รอยละของ

คาเฉลี่ย 

เรื่องที่   1  สัตวเล้ียง 5 4.13 82.61 5 4.91 98.26 

เรื่องที่   2  สัตวปา 5 4.70 93.91 5 4.83 96.52 

เรื่องที่   3  สัตวบก 5 3.22 64.35 5 4.39 87.83 

เรื่องที่   4  สัตวนํ้า 5 3.83 76.52 5 4.61 92.17 

เรื่องที่   5  สัตวปก 5 3.83 76.52 5 4.70 93.91 

เรื่องที่   6  คร ู 5 4.17 83.48 5 4.74 94.78 

เรื่องที่   7  เด็ก 5 4.13 83.48 5 4.65 93.04 

เรื่องที่   8  ชาวนา 5 4.61 82.61 5 4.83 96.52 

เรื่องที่   9  แพทย 5 4.04 92.17 5 4.91 98.26 

เรื่องที่  10  พยาบาล 5 4.04 80.87 5 4.87 97.39 

เรื่องที่  11  ตํารวจ 5 3.70 73.91 5 4.83 96.52 

เรื่องที่  12  ทหาร 5 3.87 77.39 5 4.87 97.39 

เรื่องที่  13  วิศวกร 5 4.13 82.61 5 4.96 99.13 

เรื่องที่  14  กุก 5 4.04 80.87 5 4.74 94.78 

เรื่องที่  15  พอคา-แมคา 5 4.00 80.00 5 4.43 88.70 

 

จากตาราง 4.4.1 พบวา ส่ือการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยจากดินไทยหนวย “สัตวนารัก” และหนวย “อาชีพที่

บุคคลควรรูจัก” ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพโดยเฉล่ียเทากับ 80.58/95.01 โดยคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 

80.58 และคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 95.01 เม่ือพิจารณาเปนรายเรื่อง พบวา ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

(E1) มีคาระหวาง 64.35-93.91 โดยเรื่องที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการสูงสุดคือ เรื่องที่ 2 และเรื่องที่มีประสิทธิภาพของ

กระบวนการต่ําสุดคือเรื่องที่ 3 มีคาเทากับ 93.91 สวนประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) พบวามีคา 95.01 ซ่ึงผลจากการคํานวณ

ประสิทธิภาพของส่ือการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยจากดินไทย ไทยหนวย “สัตวนารัก” และหนวย “อาชีพที่บุคคลควรรูจัก” 

พบวาประสิทธิภาพโดยรวม มีคา 80.58/95.01 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว และเม่ือพิจารณาแตละเรื่อง พบวามี

ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ทุกเรื่อง 

 4.4.2 วิเคราะหผลการเรียนรูทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวย “สัตวนารัก” 

และ หนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” สําหรับเด็กปฐมวัย โดยนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนมาหาความแตกตาง ดวยการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติดวยการทดสอบคา ที โดยใช

วิธีการทางสถิติ t-test dependent  
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนของเด็กปฐมวัย 

กลุมทดลอง N X  S.D. t 

กอนเรียน 23 60.43 2.89 
10.82* 

หลังเรียน 23 71.26 1.73 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

              

จากตารางที่ 4.2 พบวาจากคะแนนเต็ม 75 คะแนนกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กอนเรียนเทากับ 4.71 และ 3.22 ตามลําดับ สําหรับคะแนนเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน เทากับ 4.96 และ 

4.39 ตามลําดับ จะเห็นไดวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชส่ือการสอนจากดินไทยที่เปนตุกตาปน

สําเร็จ หนวย “สัตวนารัก”และหนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” มีคาคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานหลังเรียนต่ํากวากอนเรียน แสดงใหเห็นวา คะแนนหลังเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

เด็กปฐมวัยนักเรียนใกลเคียงกัน จากการทดสอบคา t ที่ไดจากากรคํานวณมีคาเทากับ 10.82 ซ่ึงมากกวาคาที ที่ไดจากการเปด

ตารางที่ระดับนัยสําคัญ .05 มีคาเทากับ 1.71 ดังน้ันคาทดสอบที ที่ไดจากการคํานวณมากกวาคาทีที่ไดจากการเปดตาราง

แสดงวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมบูรณาการ หนวย “สตวนารัก” มีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.5 สรุปผลการวิจัย  

ผลการพัฒนาส่ือการสอนจากดินไทยสําหรับเด็กปฐมวัย พบวา ชุดส่ือการสอนจากดินไทยสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัย

ไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ทั้ง 15 เรื่องและมีประสิทธิภาพเฉล่ียเทากับ 80.58/95.01 ผลการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชส่ือการสอนจากดินไทยเปนส่ือในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ หนวย“สัตว

นารัก” และหนวย”อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก”วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวา ผลการเรียนรูหลังเรียนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การสอนโดยใชส่ือการสอนจากดินไทยสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

5. บทสรุป 

 

1. ผลการพัฒนาส่ือการสอนจากดินไทย หนวย “สัตวนารัก” และหนวย”อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก”พบวา ส่ือกาสอน

จากดินไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 80.58/95.01 ที่สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวเทากับ 80/80 ทุกเรื่อง ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก ผูวิจัยไดจัดสรางและพัฒนาส่ือกาสอนที่ใชกับกิจกรรมเสริมประสบการณไดอยางเหมาะสม โดยยึดหลักการและ

ทฤษฎีที่สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทําใหชุดส่ือการสอนจากดินไทยมีประสิทธิภาพเพียงพอ และแผนกิจกรรม

เสริมประสบการณที่คํานึงถึงความสนใจตามธรรมชาติในการเรียนรูของเด็กปฐมวัยอยางเปนขั้นตอน สรางบรรยากาศที่เรา

ความสนใจเด็ก ประกอบกับการใชส่ือการสอนจากดินไทยที่เปนตุกตาปนรูปสัตวชนิดตาง ๆ ในหนวย “สัตวนารัก”และตุกตา

ดินปนคนอาชีพตาง ๆ ในหนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก”ซ่ึงเปนส่ือที่ใหเด็กไดหยิบจับสัมผัสดวยตนเองทําใหเด็กเกิดการ

เรียนรูอยางมีความสุข มีอิสระในการพูด การทํากิจกรรมอยางเพลิดเพลิน เปดโอกาสใหเด็กกลาแสดงออกตามความสนใจ และ

จากการสังเกตพฤติกรรม เด็กมีความสนใจ ตื่นเตนกระตือรือรนสนุกสนานรวมกิจกรรมอยางราเริงสุขใจมีการเรียนรูอยางไม

เปนทางการ ทําใหผูเรียนสนใจ รวมปฏิบัติกิจกรรมโดยมีส่ือการสอนจากดินไทยที่เปนตุกตาปนไดเปนอยางด ี

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชส่ือการสอนจากดินไทยประกอบกิจกรรมเสริมประสบการณกอนเรียน

และหลังเรียน พบวา คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน

ที่ตั้งไว ทั้งน้ีเปนเพราะเด็กไดเกิดการเรียนรูโดยใชส่ือการสอนจากดินไทยที่เปนตุกตาปนสําเร็จในการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณ หนวย “สัตวนารัก” และหนวย”อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก“ ไดอยางลงตัวเหมาะสม ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปน
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ทางเลือกหน่ึงในการใชส่ือการสอนที่เด็กมีความชอบและสนใจตามความตองการของเด็กในยุคปจจุบัน ประกอบกับเปนส่ือการ

สอนที่ครูและเด็ก สามารถรวมกันผลิตขึ้นมาเองได ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดีขึ้นและเกิดความภาคภูมิใจในการผลิตส่ือของ

ตนเอง ซ่ึงจะเห็นไดจากผูที่ไดรับการอบรมในโครงการเผยแพรงานวิจัย นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนโดยไดรับการพัฒนา

รูปแบบส่ือการสอน ที่ใชในกิจกรรมเสริมประสบการณใหแกเด็กปฐมวัยอยางเปนรูปธรรม ไมนาเบื่อทําใหผูเรียนสามารถจดจํา

เน้ือหาตาง ๆ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการนําส่ือการสอนที่เปนตุกตาจากดินปน,มาใชกับกิจกรรมเสริมประสบการในหนวย

“สัตวนารัก” และหนวย”อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก“ ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูไดเร็วเพราะเปนส่ิงใกลตัวเด็กและเด็กมีความสนใจ

โดยธรรมชาติอยูแลว ซ่ึงสอดคลองกับที่ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2537 : 18) ไดกลาวไวใน

หลักการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยวาควรคํานึงถึงหลักการจัดประสบการณการเรียนรูควรใหสอดคลองกับพัฒนาการ 

ความสนใจและความตองการของผูเรียน จัดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของส่ิงที่เรียน และควรใหผูเรียนไดมีโอกาสคิดเปน 

ทําเปน แกปญหาเปนและมีคุณธรรม กิจกรรมที่จัดควรเปนส่ิงที่มีความหมายตอผูเรียน กลาวคือ เปนส่ิงที่เก่ียวของกับผูเรียน

ไมซํ้าซาก ควรใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน เนนการปฏิบัติและการไดรวมกิจกรรมใหมากที่สุด นอกจากน้ีสื ่อการสอนยังมี

ความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรู และพัฒนาไปตามจุดประสงคที่กําหนดไว ดั งน้ันจึง

จําเปนตองมีส่ือเพื่อใชถายทอดส่ิงที่ครูตองการไปยังผูเรียน ดังที่กนกกร บุษยะกนิษฐ และคณะ (2550 : 26 - 27) ไดกลาววา 

ส่ือเปนหัวใจของการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหกับเด็ก ชวยใหเด็กไดรับประสบการณตรง เด็กไดเรียนรูจากส่ิงที่เปน

รูปธรรม และเกิดมโนทัศนตรงกับขอเท็จจริง ชวยทําใหส่ิงที่เปนนามธรรมเปนรูปธรรม ชวยสรางความสนใจของเด็ก และเปน

ส่ิงเราใหเด็กสนใจที่จะทํากิจกรรม และเกิดการเรียนรูไดดี ชวยใหเด็กสามารถจดจําส่ิงตาง ๆ ไดงายและไมลืม อธิบายส่ิงที่ยาก

ใหเขาใจงาย ชวยใหคุณภาพการเรียนรูดีขึ้น ชวยใหเรียนรูไดเร็ว ใชเวลานอย เรียนรูไดปริมาณมากขึ้น เปนส่ิงเราที่เด็กสามารถ

ใชประสาทสัมผัส สัมผัสไดหลาย ๆ ทาง และไดมีประสบการณที่กวางขวาง ชวยเสริมสรางการคิดและการแกปญหาใน

กระบวนการเรียนรู ตอบสนองความสนใจ ความอยากรูอยากเห็นตามธรรมชาติของเด็ก เปนเครื่องชวยใหครูพัฒนาเด ็กได

อยางเต็มศักยภาพ ชวยพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานตาง ๆ ใหแกเด็ก เปนศูนยรวมความสนใจในเด็ก และทําให

หนวยเรียนนาสนใจ 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาส่ือการสอนสําหรับเดก็ปฐมวัยจากดินปนมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดส่ือการสอนจาก

ดินไทยสําหรับเด็กปฐมวัย หนวย “สัตวนารัก”และหนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณโดยใชส่ือการสอนจากดินไทย หนวย “สัตวนารัก”และหนวย “อาชีพบุคคลที่ควรรูจัก” โดยผูวิจัยเล็งเห็น

ประโยชนแกผูเรียนเปนสําคัญ ในการน้ีขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ งานวิจัยงบประมาณ ป 2560 ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปนอยางยิ่ง ที่เล็งเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากผลการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดมีความ

ตั้งใจในการคนควาหาขอมูล รวบรวมเอกสารจากแหลงตาง ๆ และไดทําการศึกษาวิจัยและเรียบเรียงขอมูล เพื่อใหงานวิจัย

ฉบับน้ีสมบูรณที่สุด โดยงานวิจัยเลมน้ีสําเร็จไดดวยดีจากการไดรับการสนับสนุน และใหคําแนะนําจากหลาย ๆ ฝายผูวิจัย

ขอขอบพระคุณสาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ที่เอ้ือเฟอ เครื่องมือ อุปกรณ สถานที่ และอํานวย

ความสะดวกในการทํางานวิจัยในครั้งน้ีและขอขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหงานวิจัยในครั้งน้ีสําเร็จไดด วยดี หากมี

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนและการพัฒนาการวิจัยประการใด โปรดใหคําแนะนํามายังผูวิจัย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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7. คํานิยามบทความทางวิชาการ 

 

ส่ือการสอน หมายถึง ส่ือที่เปนตัวกลางที่จะนําเน้ือหาสาระและประสบการณตาง ๆ จากผูสอนไปสูผูเรียน เปนส่ิงที่

จะชวยใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในความหมายของส่ิงที่เรียนไดอยางชัดเจนตรง

ตามที่ผูสอนตองการ ชวยลดระยะเวลาในการเรียน เอ้ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู ทั้งยังชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการ

เรียนรูอีกดวย และการสรางเสริมประสบการณเรียนรู หมายถึง กิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กเรียนรูตามสาระที่กําหนด โดยมี

วัตถุประสงคการสอนในหนวยเรียนน้ัน ๆ และมีการเลือกส่ือการสอนที่ใชอยางเหมาะสมเปนที่สนใจและความตองการของเด็ก 

สอดคลองกับสาระการเรียนรู ประสบการณสําคัญที่เด็กควรไดรับโดยผานการปฏิบัติดวยตนเอง มีการเรียนรูผานการสัมผัส 

การหยิบจับ การเลนอยางมีความสุข เพราะการที่เด็กไดทดลองดวยตนเองน้ันจะสงผลตอพัฒนาการในการสรุปขอคนพบหรือ

เรียกวา องคความรู ซ่ึงไดจากประสบการณตรง 
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การเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาคณติศาสตรเรือ่งเซต ดวยชุดการสอนโดยใช 

กระบวนการกลุมกบัการสอนแบบปกติของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที ่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 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใช

กระบวนการกลุมกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม และ

ศึกษาความพีงพอใจของนักเรียน โดยใชกลุมตัวอยางนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัด

นครปฐม ปการศึกษา 2559  ซ่ึงไดจากการสุมอยางงาย 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 

โดยการทดสอบดวยสถิติยืนยันผลวานักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ียังพบวานักเรียนมีความพึงพอใจ

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 ตลอดจนศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ คณิตศาสตร

จึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นนอกจากน้ันคณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคน ใหเปนมนุษยที่

สมบูรณ มีความสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญาและอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขคณิตศาสตรยังมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย คือทําใหคิดอยางมีเหตุผลเปนระบบ

มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน 

ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546: 1 - 2) 

การสอนจะไดผลดีจําเปนที่ครูจะตองใชส่ือ ตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเน้ือหาและตัวนักเรียน เพื่อชวยใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น การใชชุดการสอนที่มีลักษณะเปนส่ือประสมจึงเปนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่มีคุณคาทางการ

เรียนการสอนหลายประการ เพราะชุดการสอนเปนเครื่องมือที่ชวยใหครูดําเนินการสอนไปตามลําดับขั้นตอน ผูเรียนทํา

แบบทดสอบกอนเรียน ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน(ขั้นสอน) ขั้นสรุปผลการสอน ทําแบบทดสอบหลัง

เรียนตามขั้นตอนที่กําหนดไวในชุดการสอน ชวยแกปญหาการขาดแคลนครูชวยถายทอดเน้ือหา และประสบการณที่ซับซอน

เปนนามธรรม ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูได นักเรียนไดเรียนตามความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่อํานวยทําใหการเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (ชัยยงค พรหมวงค และคนอ่ืน ๆ 2521: 60; วิชัย วงษใหญ 2525: 192) นอกจากน้ีการวิจัยเรื่อง

การเรียนการสอนโดยใชชุดการสอนยังพบวา ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการสอนตามปกติ(ศิริวรรณ โพธ์ิ

สุวรรณ 2531: 47-48; สุนีย เหมะประสิทธ 2533: 181 – 182; กมล เฟองฟุง 2534: 87; วาทินี ธีระตระกูล 2534: 79–80; 

ฉวีวรรณ ศรสังขทอง 2541: 96 – 97 ) ดังน้ันชุดการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยใชชุดการสอน นักเรียนสามารถนํา

ความรูทางคณิตศาสตรไปใชแกโจทยปญหาในแบบฝกหัด แกปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ (วรรณี 

โสมประยูร 2530: 5) 

จากที่กลาวมาแลวผูวิจัยจึงตองการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนที่เรียนดวยชุดการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นกับ

การสอนแบบปกติตามคูมือครูของ สสวท   .วาวิธีใดที่สามารถชวยใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 โรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม จังหวัดนครปฐม เขาใจในเน้ือหาที่เรียนไดดีกวากัน 

 

 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 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมกับการสอนแบบ

ปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม 
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3. สมมติฐานในการวิจัย 

 

ในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาไดกําหนดสมมติฐานไวดังน้ี 

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 ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

ปกติ 

3.4  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจตอวิชา

คณิตศาสตรที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมสูงกวาการสอนแบบปกต ิ

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ  

กาญจนา มีชูโภชน, ทองเพียร วาทา และพัชรินทร เพ็ญยะสิทธ์ิ. (2549: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ ผล

การศึกษาคนควาดวยตนเองพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน (กลุมทดลอง) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา

นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ (กลุมควบคุม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ศรีสกุล สุขสวาง (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ค014 เรื่องเวกเตอร โดย

ใชชุดการสอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ผลปรากฏวา ชุดการสอนเรื่อง

เวกเตอรทั้ง 6 หนวยมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 70/70 นักเรียนที่เรียนคณิตศาสตรเรื่องเวกเตอรโดยใชชุดการ

สอน มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนที่

เรียนโดยใชชุดการสอนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร 

 

งานวิจัยตางประเทศ  

บรอวเลย (Brawley 1975: 4280 - A) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของการใชชุดการเรียนแบบส่ือประสม สอน

เรื่องการบอกเวลากับเด็กเรียนชา กลุมตัวอยางไดจากการสุมเด็กที่เรียนชา โดยใชแบบทดสอบ Time Appreciation Test, 

Standford Achievement Test Primary Level มาใช Pre-test และ Post-test ผลปรากฏวากลุมทดลองที่ใชชุดการเรียน

บอกเวลาตอเน่ืองของบรอวเลย (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) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการออกแบบพัฒนา และประเมินคาของการรับรูทางความคิดของ

นักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลา โดยใชชุดการสอนจากการศึกษาเก่ียวกับความเขาใจในการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ดาน คือ 
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ดานความคิด ดานความพรอมในการเรียน ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญาและดานการปรับตัวทางสังคม ผลการวิจัย

พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน มีความสามารถเพิ่มขึ้นในดานความคิดดานความพรอมในการเรียน ดาน

ความคิดสรางสรรค ดานเชาวนปญญาและดานการปรับตัวทางสังคมหลังจากไดรับการสอนดวยชุดการสอนสูงกวานักเรียนที่

ไดรับการสอนแบบปกต ิ

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ ทั้งงานวิจัยในประเทศ และงานวิจัยตางประเทศ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน

โดยใชชุดการสอน (กลุมทดลอง) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ (กลุมควบคุม) ซ่ึง 

ผลงานวิจัยที่เก่ียวกับชุดการสอนคณิตศาสตร และความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนสูงขึ้นแลวยังชวยพัฒนาใหนักเรียนมีทักษะ การคิดวิเคราะห การสรุป ส่ิงตาง ๆ 

อยางรอบคอบมีเหตุมีผล 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 5.1 แบบแผนการทดลอง 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดแบบแผนการทดลอง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเซต และ

ความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม ไวดังน้ี 

ตัวแปรตน  1. การสอนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุม 

2. การสอนแบบปกติ 

  ตัวแปรตาม  1. ผลการเรียนรู 

    2. ความพึงพอใจในการเรียน คณิตศาสตร 

 5.2 ประชากร และกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 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 ซ่ึงได

จากการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling)   

 5.3 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

       5.3.1 เคร่ืองมือ  

     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี มีดังน้ี 

      1. แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง เซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุม จํานวน 7 

แผนการเรียนรู รวมเวลา 18 ชั่วโมง 

      2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  เปนแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 

ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

      3. แบบประเมินความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมกับการ

สอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม  

       5.3.2 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

   1. การสรางและหาคุณภาพชุดการสอน 

       1.1  ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี เทคนิควิธีการชุดการสอน งานวิจัยที่เก่ียวกับชุดการสอน ศึกษา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 4 และศึกษารูปแบบการจัดทําชุด
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การสอนใหมีสวนประกอบภายในประกอบดวย ปกหนา คํานํา สารบัญ คําชี้แจง แบบทดสอบกอนเรียน ใบกิจกรรม ใบงาน 

และแบบทดสอบหลังเรียน จากน้ันวิเคราะหเน้ือหารายวิชา 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 วิเคราะหเน้ือหา และตัวชี้วัด เพื่อวางแผนการออกขอสอบใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่

ตองการวัด และเลือกประเภทของแบบทดสอบที่จะวัดคือ เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

 2.3 เขียนขอสอบตามที่วางแผนไว และนําไปตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อดูความสอดคลอง

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 นําไปหาคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร KR-20 ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 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 ดาน ดังน้ี ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู , ดานการจัดการ

เรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู จํานวนทั้งหมด 15 ขอ 

 3.4 ตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อดูความสอดคลองระหวางรายการขอคําถามกับนิยามของ

พฤติกรรมเพื่อหาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) โดยใชผูเชี่ยวชาญชุดเดิม และปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญ  

 5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.  ดําเนินการทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบ เรื่องเซตใชเวลา 1 ชั่วโมง 

 2.  ดําเนินการจัดการเรียนรู ตามแผนการจัดการเรียนการสอน 

 3.  หลังการจัดการเรียนรู ผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร เรื่องเซตที่ผูวิจัยสราง และพัฒนาขึ้น โดยใชเวลา 1 ชั่วโมง ซ่ึงเปนฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน 

 4.  นําผลที่ไดจากการทดสอบไปวิเคราะหผลโดยวิธีทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 
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 5.5 การวิเคราะหขอมูล 

 1.  วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการ

กลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น เทียบกับเกณฑ รอยละ 70  โดยใชสถิติ  one sample t - test โดยกําหนดนัยสําคัญที่

ระดับ 0.05 

 2.  วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรที่

ผูวิจัยสรางขึ้น เทียบกับเกณฑ รอยละ 70  โดยใชสถิติ  one sample t - test โดยกําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการ

กลุมกับการสอนแบบปกตขิองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม จากแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น เทียบกับเกณฑ รอยละ 70  โดยใชสถิติ  independent samples t-

test  โดยกําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 4.  ศึกษาความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมกับการสอนแบบ

ปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม  

 

6. ผลการวิจัย 

 

 6.1  การนําเสนอผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

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 X  S.D. t Sig. 

ผลการเรียนรูหลังเรียนหองทดลอง 14.80 2.369 1.849 .075 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล ตารางที่ 1  พบวาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใช

กระบวนการกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน มีคะแนน

เฉล่ียผลการเรียนรู 14.80 คะแนน (รอยละ 74.00) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.369 คะแนน และเม่ือทดสอบดวย one 

sample t - test พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม มีผลการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 (14 คะแนน) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 6.2.  การนําเสนอผลการวิเคราะหผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยการสอนแบบปกติของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น เทียบกับเกณฑ รอยละ 70  โดยใชสถิติ  one sample t - test โดยกําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 

0.05 ปรากฏผลดังตารางที่ 2 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1381 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยการสอนแบบปกติ เทียบกับเกณฑ รอยละ 70 

(14 คะแนน)        n = 31 

ตัวแปรที่ศึกษา X  S.D. t Sig. 

ผลการเรียนรูหลังเรียนหองควบคุม 12.74 1.914 -3.659 .001 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล ตารางที่ 2  พบวาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยการสอนแบบปกติของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม จํานวน 31 คน มีคะแนนเฉล่ียผลการเรียนรู 

12.74 คะแนน (รอยละ 63.70) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.914 คะแนน และเม่ือทดสอบดวยสถิติ 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 จังหวัด

นครปฐม  

 6.3.1  การนําเสนอผลการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่

เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมกับการสอนแบบปกต ิ

 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดย

ใชกระบวนการกลุมกับการสอนแบบปกต ิ

ตัวแปรที่ศึกษา N X  S.D. t Sig. 

ผลการเรียนรูกอนเรียนหองควบคุม 31 4.45 2.111 
-1.873 .066 

ผลการเรียนรูกอนเรียนหองทดลอง 30 5.37 1.671 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล ตารางที่ 3  พบวาผลการเรยีนรูกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยชุดการสอน

โดยใชกระบวนการกลุมกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม 

มีคาความแปรปรวนเทากัน และเม่ือทดสอบดวยสถิติ independent samples t-test  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม มีผลการเรียนรูกอนเรียนทั้งสองหองไมแตกตางกัน  

 

 6.3.2  การนําเสนอผลการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่

เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม จังหวัดนครปฐม เทียบกับเกณฑ รอยละ 70 (14 คะแนน)  ปรากฏผลดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดย

ใชกระบวนการกลุมกับการสอนแบบปกติ  

ตัวแปรที่ศึกษา N X  S.D. t Sig. 

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 และเม่ือทดสอบดวยสถิติ 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 

ขอความ 

เรียนดวยชุดการสอนโดยใช

กระบวนการกลุม 
การสอนแบบปกต ิ

X  s แปลผล X  s แปลผล 

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 

เฉล่ียรวม 4.21 0.71 มาก 3.61 1.04 มาก 

 

จากผลการวิเคราะหขอมูล ตารางที่ 5 พบวาภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัด

หวยจรเขวิทยาคม มีความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมสูงกวาการสอนแบบปกติ  

 

7. สรุปผลการวิจัย  

 

 จากผลการวิจัยพบวา  

 1. ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมผานเกณฑรอยละ 70 

อยางมีนัยสําคัญ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 

 2.  ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเซต ที่เรียนดวยการสอนแบบปกติไมผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ 

.05  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอ 2 

 3. ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 3 

 4. ภาพรวมความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมสูงกวาการสอนแบบ

ปกติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 4 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย  

 

การศึกษาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน พบวา มีคะแนนเฉล่ียผลการเรียนรู 14.80  คะแนน 
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(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.369 คะแนน และเม่ือทดสอบดวยสถิติ one sample t - test โดย

กําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05พบวาผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ .05 ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรที่เรียนดวยการ

สอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม จํานวน 31 คน พบวา มี

คะแนนเฉล่ียผลการเรียนรู 12.74  คะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.914 คะแนน และเม่ือทดสอบ

ดวยสถิติ one sample t - test โดยกําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 พบวาไมผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ .05 อาจ

มีเหตุผลมาจากการเรียนดวยชุดการสอนทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชา พรอมกับสามารถนํามาศึกษาไดอีก

หากไมเขาใจเน้ือหาน้ัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐมมีผลการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตร เรื่องเซต ที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบปกติสอดคลองกับ กาญจนา มีชูโภชน, ทองเพียร วาทา และพัชรินทร เพ็ญยะสิทธ์ิ. (2549: บทคัดยอ) ได

วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชชุดการสอนกับ

การสอนแบบปกติ ผลการศึกษาคนควาดวยตนเองพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน (กลุมทดลอง) มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ (กลุมควบคุม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

ความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรที่เรียนดวยชุดการสอนโดยใชกระบวนการกลุมสูงกวาการสอนแบบปกติ ซ่ึงสอดคลองกับศรี

สกุล สุขสวาง (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ค014 เรื่องเวกเตอร โดยใชชุดการ

สอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ผลปรากฏวา ชุดการสอนเรื่องเวกเตอร

ทั้ง 6 หนวยมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 70/70 นักเรียนที่เรียนคณิตศาสตรเรื่องเวกเตอรโดยใชชุดการสอน มี

ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนที่เรียนโดย

ใชชุดการสอนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร 

 

9. ขอเสนอแนะ  

 

9.1 ขอเสนอแนะในการนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

9.1.1. การใชชุดการสอน ครูควรศึกษาคูมือครูลวงหนา เพื่อเตรียมความพรอมของครู มีการเตรียมส่ือการเรียน

การสอน เพื่อเวลาใชในการสอนไดไมตดิขัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

9.1.2. ครูผูสอนตองมีบทบาทในการใหความชวยเหลือ แนะนํานักเรียนที่ไมเขาใจกิจกรรมการเรียนรู การเรียน

การสอนอาจเกินเวลาที่กําหนดจึงเห็นควรที่ครูผูสอนเน้ือหาใหเหมาะสมกับเวลา เนนใหนักเรียน ทํากิจกรรม และนําเอาชุดการ

สอนไปใชในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 9.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

     9.2.1 ควรทําการศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองดวยการสรางชุดการสอนในเน้ือหาอ่ืน ๆ ของ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและ ในระดับชั้นอ่ืน ๆ  

     9.2.2 ควรทําการศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองดวยส่ือในลักษณะตาง ๆ เชน การเรียนรูดวย

ส่ืออิเล็กทรอนิกส บทเรียนออนไลน (E – Learning) ฯลฯ 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยเรื่องการศึกษาความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษาในการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) จังหวัดยะลา 

มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษาในการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนทีป่รึกษา (YC) จังหวัด

ยะลา กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ครูผูปฏิบัติหนาที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ในระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนเทศบาลเมืองยะลา ปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งส้ิน 60 คนไดจากเลือกอยางเจาะจง เครื่องมือ

ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามสมรรถนะของครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) การวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะห

คาเฉล่ีย คารอยละ และการวิเคราะหดัชนีความตองการจําเปน (PNImodified) ผลการวิจัยพบวา องคประกอบที่มีระดับความตองการ

จําเปนสูงสุด คือ ดานสมรรถนะ ซ่ึงมีคา 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 ซ่ึงตองอาศัยสถานศึกษาพัฒนาเยาวชนใหมี

คุณภาพทามกลางสภาพสังคมในยุคปจจุบันที่มีความเปล่ียนแปลงตาง ๆ เกิดขึ้นหลายดานที่เกิดขึ้นกับเยาวชน ทั้งดานสวนตัว 

รูปแบบการเรียน การปรับตัวทางสังคมและการเขาสูอาชีพ  แมวาผูเรียนจะมีความสามารถแสวงหาขอมูลขาวสารไดดวย

ตนเอง แตก็ยังขาดประสบการณที่จะตัดสินใจแกไขปญหาพรอมกับการเปล่ียนแปลงจากส่ิงรอบตัว ไมวาจะเปนทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และวิกฤติการณรอบตัวโดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนใต สงผลตอการปรับตัวของ

ผูเรียนและการดําเนินชีวิต การไดรับบริการแนะแนวจึงนับเปนส่ิงสําคัญที่ชวยแกปญหาใหผูเรียน ไดมีทักษะในการเผชิญตอ

การเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในตนเองคนพบแนวทางที่เหมาะสม ซ่ึงชวยใหเกิดการตัดสินใจแกปญหาไดดวยตนเอง

อยางชาญฉลาดและสามารถปรับตัวไดอยางสมดุล สอดคลองกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการแนะแนวระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554) ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11                  

(พ.ศ. 2555-2559) มีแนวคิดสําคัญที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามมาตรา 52             

เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสติปญญาตามศักยภาพของตนใน

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญและตามมาตรา 80 และแกไขปญหาของ

เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาดวยกลไกของระบบการดูแลชวยนักเรียนที่อาศัยองคความรูดานจิตวิทยาและกระบวนการ            

แนะแนวเปนกลไกหลักในการสรางเสริมทักษะการดํารงชีวิต วิธีการหน่ึงในการคล่ีคลายปญหาและสภาวะเส่ียงตาง ๆ ที่เกิด

ขึ้นกับผูเรียนตลอดจนหยุดยั้งปญหาความเส่ียงที่กําลังทวีความรุนแรงขึ้น ซ่ึงทุกสถานศึกษามีการดําเนินการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2544  เปนตนมา  แตดวยขอจํากัดดานบุคลากรแนะแนวและชองวางระหวางวัยของผูใหและ

ผูรับบริการ ดังน้ันเม่ือป 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

การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  และการใหคําปรึกษาโดยเพื่อน (Peer Counseling)  มุงใหนักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ๆ 

ไดมีบทบาทสําคัญในการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนวใหคําปรึกษาเพื่อนนักเรียนดวยกันและการพัฒนาระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนโดยการชี้แนะของครูที่ปรึกษา อันเปนบุคคลสําคัญในการสงเสริม ดูแล และใหความชวยเหลือ ใหการ

ดําเนินงาน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC :Youth Counselor) ใหประสบความสําเร็จ ไมวาจะเปนองคความรูในดานวิกฤต

ปญหาของนักเรียนและแนวทางการชวยเหลือ  การกําหนดแนวทางการศึกษารายกรณี (Case Study) เม่ือพบปญหาของ

นักเรียนที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ ตลอดจนแนวทางการประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) ในกรณีที่ตอง

ดูแลชวยเหลือนักเรียนในรูปแบบของภาคีเครือขายซ่ึงการทํางานที่มีความรู ความเขาใจที่ตรงกันระหวางครูกันนักเรียนเพื่อนที่

ปรึกษา จะสงผลใหระบบการดูแลชวยนักเรียนมีความเขมแข็งและยั่งยืน  (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2556) 

กระบวนการขับเคล่ือนการดําเนินงานของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ที่ไดดําเนินงานมาอยางตอเน่ืองเปนเวลา

ประมาณ  9 ปน้ันสวนใหญเนนการใหความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนัก เจตคติที่ดีแกบุคลากรที่เกี่ยวของทุกกลุม 

ในการทํางานกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) มีการอบรมแกบุคลากรทุกภาคสวนที่เก่ียวของมาอยางตอเน่ืองแตการเสริมสราง

ความเขมแข็งใหกับครูที่ปรึกษาในการทํางานกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ยังไมมีผูใดศึกษาในเรื่องน้ีมากนัก ประกอบกับ

สถานการณของการดูแลชวยเหลือนักเรียนในพื้นที่ปกครองพิเศษ เชน จังหวัด 3 ชายแดนภาคใต สมควรไดรับความสนใจและ

พัฒนาอยางตอเน่ือง กลไกของการพัฒนาครูที่ปรึกษาจะชวยใหปญหาของผูเรียนถูกจัดการอยางเปนระบบจึงสมควรศึกษา

ความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษาในบริบทดังกลาว เพื่อเสริมสรางความรูและทักษะใหครูที่ปรึกษาสามารถดําเนินการกับ

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) อยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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2. วัตถุประสงค 

  

 เพื่อศึกษาความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษาในการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) จังหวัดยะลา 

 

3. นิยามศัพทเฉพาะ 

 

ความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษา หมายถึง ความตองการจําเปนการในการทําหนาที่ครูที่ปรึกษาของนักเรียน

เพื่อนที่ปรึกษา (YC) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดยะลา โดยแบงความตองการจําเปน ออกเปน 3 ดาน ไดแก   

3.1 ดานความรูความเขาใจ หมายถึง การมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับนักเรียน และมีแนวทางที่จําเปนตอการ

ดําเนินงานของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ประกอบดวย  

3.1.1 ความรูเก่ียวกับนักเรียน ประกอบดวย ลักษณะพัฒนาการของนักเรียน สภาพปญหาของนักเรียน 

แนวทางในการใชเครื่องมือทางการแนะแนวกับนักเรียน 

3.1.2 ความรูเก่ียวกับการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ประกอบดวย หลักการแนะแนว การใชเครื่องมือ

ทางการแนะแนว การคัดกรองนักเรียน การสอนแนะนักเรียน  

3.2 ดานสมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติที่เก่ียวของกับการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

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 การไดรับการสนับสนุนจากสถานศึกษาที่เอ้ือตอการดําเนินงานของ

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ประกอบดวย  

3.3.1 การสนับสนุนดานการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ประกอบดวย การใหความสําคัญกับการพัฒนา

นักเรียน การกําหนดบทบาทหนาทีข่องนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  

3.3.2 การจัดกิจกรรรมที่เก่ียวของประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย นโยบาย การสรางแรงจูงใจ การสราง

เครือขาย  

 

4. ขอบเขตการวิจัย 

 

4.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

4.1.1 ประชากรในการวิจัย  คือ ครูผูปฏิบัติหนาที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  

ในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนเทศบาลเมืองยะลา ปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งส้ิน  240 คน 

4.1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัย  คือ ครูผูปฏิบัติหนาที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

(YC)  ในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ในโรงเรียนเทศบาลเมืองยะลา ปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งส้ิน 60 คนซ่ึงไดมาจาก

เลือกอยางเจาะจง 
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4.2 ขอบเขตดานตัวแปร 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยที่มุงศึกษาตัวแปรความตองการจําเปนสมรรถนะครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่

ปรึกษา (YC) อันไดแก  ดานความรูความเขาใจ ดานสมรรถนะ และดานการสนับสนุนในการปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษานักเรียน

ของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) เทาน้ัน 

 

5. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

5.1 ความหมายของความตองการจําเปน 

      จากการศึกษาความหมายของความตองการจําเปน พบวา มีผูใหความหมายของความตองการจําเปนในมุมมอง

ที่นาสนใจ ดังตอไปน้ี 

       Office of Migrant Education (2001) ระบุวาความตองการจําเปนคือชองวางหรือความแตกตางระหวาง

สถานะปจจุบันกับสถานะที่มุงหวัง ความตองการจําเปนไมใชทั้งปจจุบันและอนาคต แตความตองการจําเปนคือชองระหวาง

ระหวางปจจุบันกับส่ิงที่คาดหวัง 

     Altschuld (2004) ไดสรุปความหมายของคําวา ความตองการจําเปนวา การวัดความแตกตางหรือชองวาง

ระหวางสภาพที่แตกตางกัน ไดแกสภาพที่ควรจะเปน (What should be) สภาพที่เปนอยู (What is) 

     สุวิมล วองวาณิช (2550) นิยามความตองการจําเปนวา เปนความแตกตางระหวางส่ิงที่มุงหวังกับส่ิงที่เปนอยูจริง 

     จากการศึกษาเอกสารดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา ความตองการจําเปน คือ ความไมสอดคลองหรือ               

ความแตกตางระหวางสภาพที่มุงหวังและสภาพปจจุบันที่เปนอยู 

 

5.2 การประเมินความตองการจําเปน   

      Witkin (1984) ไดนิยามความหมายของการประเมินความตองการจําเปนไววา กระบวนที่ใชกําหนดความ

แตกตางระหวางสภาพที่มุงหวังกับสภาพปจจุบันที่เปนอยู โดยที่สวนใหญจะเนนที่ความแตกตางของผลลัพธ (outcome gaps) 

จากน้ันมีการจัดลําดับความสําคัญของความแตกตาง แลวเลือกความตองการจําเปนที่สําคัญมาแกไข 

      Barbazette (2006) ไดกลาวไววา การประเมินความตองการจําเปนคือกระบวนการที่ประมวลขอมูลความ

ตองการที่แทจริงขององคกร โดยสามารถทําไดโดยการฝกอบรม การประเมินความตองการจําเปนความตองการที่จะปรับปรุง

สภาวะปจจุบันหรือแกไขขอบกพรอง ซ่ึงขอบกพรองน้ันหมายถึงสภาวะที่ไมไดมาตรฐาน 

สุวิมล วองวาณิช (2550) ใหคํานิยามของการประเมินความตองการจําเปนไววา กระบวนการที่กําหนดความ

แตกตางของสภาพที่เกิดขึ้นกับสภาพที่ควรจะเปน โดยระบุส่ิงที่ตองการใหเกิดวามีลักษณะอยางไร และประเมินส่ิงที่เกิดขึ้นจริง

วามีลักษณะอยางไร จากน้ันนําผลที่ไดมาวิเคราะหและประเมินวาสมควรเปล่ียนแปลงส่ิงใดบาง การประเมินความตองการ

จําเปนทําใหไดขอมูลที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการศึกษา ดังน้ันการเปล่ียนแปลงจึงเปนไปในเชิงสรางสรรค

และเปนการเปล่ียนแปลงทางบวก 

      สุบิน ยุระรัช (2554) ไดนิยามการประเมินความตองการจําเปนไววา กระบวนการวิเคราะหความแตกตาง

ระหวางสภาพที่เปนอยูกับสภาพที่ควรจะเปน และตองมีการจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน โดยจะนําผลที่ไดมา

ใชในการวางแผนกับกิจกรรมหรือส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

      สุขแกว คําสอน (2559) ใหความหมายของการประเมินความตองการจําเปนไววา เปนกระบวนการประเมินเพื่อ

กําหนดความแตกตางระหวางสภาพที่ควรจะเปนกับสภาพที่เปนจริง จากน้ันจึงนําผลมาวิเคราะหวาสมควรเปล่ียนแปลงและ

พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โดยที่การเปล่ียนแปลงน้ันจะตองเปนการเปล่ียนแปลงที่สรางสรรค 
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      จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับการประเมินความตองการจําเปนดังกลาวขางตน สรุปไดวา การประเมินความ

ตองการจําเปน คือกระบวนการการประเมินเพื่อกําหนดความแตกตางระหวางสภาพที่มุงหวังและสภาพที่เปนอยูจริงอยางเปน

ระบบ โดยที่การประเมินน้ันจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญของผลลัพธ และนําผลลัพธที่มีความตองการจําเปนมาพัฒนา

เพื่อเปล่ียนแปลงในเชิงสรางสรรค 

      โดยสุวิมล วองวาณิช (2545) กลาวไววา หลักการประเมินความตองการจําเปนจะตองไมซับซอน โดยมีขั้นตอน

ที่สําคัญดังน้ี 

1.  กําหนดส่ิงที่มุงหวัง 

2.  วัดสภาพที่เปนอยูจริงในปจจุบัน 

3.  หาความแตกตางระหวางส่ิงที่มุงหวังกับสภาพที่เปนอยูจริงในปจจุบัน 

4.  จัดลําดับความสําคัญของความแตกตาง 

5. ศึกษาหาสาเหตุทําใหเกิดความแตกตางระหวางส่ิงที่มุงหวังกับสภาพที่เปนอยูจริงในปจจุบัน 

 

5.3 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 

      นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  มีบทบาทในการชวยเหลือผูอ่ืนที่มีอายุรุนราวคราวเดียวกันที่ประสบกับความวิตก

กังวลหรือความยุงยากใจใหเขาใจปญหาใหชัดเจน และพัฒนาแนวทางในการแกไขปญหาไดแลกเปล่ียนประสบการณซ่ึงกัน

และกัน เปนตัวแบบใหเพื่อนชวยใหเพื่อนเกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเองและยังเปนการชวยสงเสริมสัมพันธภาพ

ระหวางเพื่อนดวยกันอีกดวยนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)   ควรไดรับการฝกอบรมทักษะการใหคําปรึกษา เพื่อทําหนาที่

ชวยเหลือผูอ่ืนที่อยูในวัยเดียวกันใหสามารถแกไขปญหาทั่ว ๆ ไป ที่ไมใชปญหาความรุนแรงซ่ึงตองไดรับการชวยเหลือจาก

ผูเชี่ยวชาญที่เปนวิชาชีพ  รวมถึงสามารถแลกเปล่ียนคานิยม ประสบการณและวิถีการดําเนินชีวิตใหกับผูรับการปรึกษา (สํานัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2556)  

      ซ่ึงสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) ไดกลาวถึง คุณสมบัติของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)                       

ไวดังน้ี 

         - นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถทางดาน จิตเมตตา จิตอาสา  รับฟง 

ชวยเหลือผูอ่ืน เขาใจผูอ่ืน  มีมนุษยสัมพันธ  มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีและมีความสามารถ เปนตน 

         - สามารถใหคําปรึกษาและแนะแนวแกตนเอง และ ผูอ่ืน อยางเหมาะสม 

  - สามารถหาแนวทางในการชวยเหลือผูอ่ืน ในขั้นตน 

  - มีทักษะในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 

 -  บันทึกรายงานผลการทํางาน 

 -  การประเมินผลของการทํางานสําหรับ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 

 -  นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ไดรับการฝกทักษะที่จําเปน เพื่อสามารถใหความชวยเหลือเพื่อนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

           5.4 บทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษาที่มีตอการดําเนินงานของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 

    สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2556) ไดกลาวถึง บทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษาไวดังน้ี 

       5.4.1 สงเสริม สนับสนุนการขับเคล่ือนกิจกรรมของชมรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 

       5.4.2 จัดประชุม อบรม หรือการสอนระบบการทํางาน แนวทางการดําเนินงานชวยเหลือเพื่อนนักเรียน 

แนะนําการวางตน ฝกการใหคําปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ การรักษาจรรยาบรรณของชมรมตลอดจนฝกทักษะการทํางาน

ตาง ๆ ใหกับแกนนําชมรมฯ และคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อเปนแนวทางในการทํางานตอไป 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 
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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 ชื่นชมส่ิงที่ถูกตอง ส่ิงที่

ควรดําเนินตอไป ชี้แนะส่ิงที่ผิดพลาดที่ควรปรับปรุงแกไข 

 

6. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  แบบสอบถามสมรรถนะของครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โดยมี

ขั้นตอนในการสรางดังน้ี  

 6.1 ศึกษาองคประกอบของสมรรถนะของครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) จากตํารา วารสารและ

งานวิจัยตาง ๆ   

6.2 นําความรูที่ไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามมรรถนะของครูที่ปรึกษาของนักเรียน

เพื่อนที่ปรึกษา (YC)   โดยมีขอคําถามเก่ียวกับใน  3 องคประกอบหลัก คือ   (1) ดานความรูความเขาใจ  (2) ดานสมรรถนะ  

(3) ดานการสนับสนุนของสถานศึกษา  

6.3 นําขอคําถามในแบบสอบถามมรรถนะของครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ที่ปรับปรุงแกไขแลวไป

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

การใหการปรึกษา จํานวน 3  คน  และคัดเลือกขอคําถามที่มีคา  IOC  ระหวาง  0.50 – 1.00   

           6.4 นําขอคําถามมาสรางเปนแบบสอบถามมรรถนะของครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โดยเปน

แบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา ซ่ึงมีการกําหนดแบบใหคาคะแนนคําตอบเปน  1, 2, 3,  4 และ 5 คือ 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด โดยใหผูตอบเลือกระดับที่ตรงกับตนเองในสภาพที่เปนจริงและสภาพที่คาดหวัง   

           6.5 ผูวิจัยนําแบบสอบถามมรรถนะของครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) มาหาคาความเชื่อม่ันโดยวิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Method) กับครูที่ปรึกษานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาจํานวน 30 คน                 

ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางในการศึกษาระดับความตองการจําเปน ไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับทากับ 0.96   

 

7. วิธีการวิเคราะหขอมูล     

 

           การวิเคราะหคาเฉล่ีย  คารอยละ และการวิเคราะหดัชนีความตองการจําเปน (PNImodified) 

 

8. สรุปผลการวจิัย และขอเสนอแนะ 

 

8.1  สรุปผลการวิจัย 

        ตารางผลการวิเคราะหระดับความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษา ในการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 

จังหวัดยะลา 
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  จากการศึกษาระดับความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษา ในการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) จังหวัด

ยะลา ทั้ง 3 องคประกอบพบวา คาเฉล่ียในดานสภาพที่เปนจริงของทั้ง 3  องคประกอบ อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ีย

ตั้งแต 2.79–3.22  ดังน้ี (1) ดานความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ีย 3.22 (2) ดานสมรรถนะอยูในระดับ

ปานกลางโดยมีคาเฉล่ีย 2.79  (3) ดานการสนับสนุนของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ีย 2.93                     

คาเฉล่ียในดานสภาพที่คาดหวังของทั้ง 3  องคประกอบ อยูในระดับมากถึงมากที่สุดโดยมีคาเฉล่ียตั้งแต 4.41–4.52 

ดังน้ี  (1) ดานความรูความเขาใจอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉล่ีย 4.52 (2) ดานสมรรถนะ อยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ีย  

4.41 (3) ดานการสนับสนุนของสถานศึกษาอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ีย  4.45  

จากผลการวิเคราะหขางตน แสดงใหเห็นวา ระดับความตองการจําเปนของครูที่ปรึกษาในการดําเนินงานนักเรียน

เพื่อนที่ปรึกษา (YC) จังหวัดยะลาทั้ง 3 องคประกอบ ในดานสภาพที่เปนจริงอยูในระดับที่ต่ํากวาดานสภาพที่คาดหวัง    และ

เม่ือวิเคราะหระดับความตองการจําเปนโดยวิธีการ PNImodified  ของทั้ง 3 องคประกอบคือ การหาคาผลตางของคาเฉล่ียของ

สภาพที่ควรจะเปน (I) และคาเฉล่ียของสภาพที่เปนจริง (D) แลวหารดวยคาเฉล่ียของสภาพที่เปนจริง (D) หรือ I-D/D พบวา มี

คา PNImodified อยูระหวาง   0.40-0.58  โดยองคประกอบที่มีระดับความตองการจําเปนสูงสุด คือ ดานสมรรถนะ  ซ่ึงมีคา 

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  ความรูความเขาใจเก่ียวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  สมรรถนะในการ

ดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  และการสนับสนุนของสถานศึกษา เปนองคประกอบที่มีความตองการจําเปนของครูที่

ปรึกษาในการดําเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  ดังน้ันจึงควรนําขอมูลที่คนพบจากการวิจัยในครั้งน้ีไปใชเปนแนวทาใน

การสรางโปรแกรมการสมรรถนะพัฒนาครูที่ปรึกษาโดยใหความสําคัญกับการสงเสริมทั้ง 3 องคประกอบดังกลาว  และศึกษา

ผลที่ไดจากการใชโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูที่ปรึกษาที่สรางขึ้นตอไป 
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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 METHOD/STRATEGY RESULTS 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

- The lecturer clarified the 

meaning of each “wh-question” 

and gave clues as to the possible 

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 

 

80% of the students were able 

to identify the correct answer 

from the given choices. 
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PROBLEM METHOD/STRATEGY RESULTS 

the question which could help 

find the answer in the passage 

through scanning technique.  

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. 

 

- 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.  

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.  

 

- 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. 

MAKING INFERENCES 

1. Students were not able to 

guess or make conclusion to 

answer the inference questions.  

 

- Giving simple and short passage 

as example and guided the 

students in gathering the facts 

 

Students were able to 

understand and answer the 

inference questions, but it took 
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PROBLEM METHOD/STRATEGY RESULTS 

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. 

stated in the passage by 

formulating and answering “wh-

questions.” Based on these facts, 

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. 

time before they were able to 

gather and analyze the facts 

stated in the reading 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. 

 

 

- 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. 

ANSWERING “NOT” QUESTIONS 

1. Students had difficulty or 

confusion on answering the 

negative questions as the answer 

was not literally in the passage. 

 

 

 

 

 

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 

Achievement Test 
N Min Max X 

Pre-test 79 14 32 19.90 

Post-test 79 23 58 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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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น

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 pretest-

posttest 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  
 

การจัดการศึกษาในประเทศไทยน้ันเปนที่ทราบกันดีวากําลังประสบปญหาเปนอยางมาก ผูเรียนขาดทักษะการคิด 

และการสอนในปจจุบัน มุงเนนเพียงแตการใหความรูความจํามาก ๆ เพื่อใชในการสอบแตไมสอนใหนักเรียนไดเกิดทักษะการ

คิดขั้นสูง ไมมีการเชื่อมโยงความรูที่ มีไปใชในการแกปญหาที่พบในชีวิตประจําวัน ดังน้ันหนวยงานที่เก่ียวของจําเปนตอง

แกปญหาน้ีอยางเรงดวนเพื่อเตรียมคนไทยรุนใหมใหมีขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ สรางเศรษฐกิจ และสามารถ

ดําเนินชีวิตในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC ) ตอไป (ยืน ภูวรวรรณ และ สมชาย นา

ประเสริฐ, 2546; พรทิพย ศิริภัทราชัย, 2556) แนวทางในการจัดการศึกษาซ่ึงจําเปนตองจัดการศึกษาใหเปนตามแนวทาง

พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตร 24 ระบุวาการจัดเน้ือหาสาระกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนตองฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการและประยุกตนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันเพื่อไปสูเปาหมายของการเปนคนเกง ดี และมีความสุข ดังน้ัน ในการจัดการเรียนรูจึงตองจัดการเรียนรูที่มุงเนน

ใหผูเรียนมีทักษะการบวนการคิด รูจักวิเคราะห และพัฒนาศักยภาพ ของตนเองอยางเตม็ที่ (กรมวิชาการ, 2545: 1) โดยเฉพาะ

วิทยาศาสตรซ่ึงถือไดวา เปนศาสตรที่ชวยในการพัฒนาความคิดเพื่อแกปญหาไดอยางเปนระบบ 

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับชีวิตของทุกคนทั้ง ใน

การดํารงชวิีตประจําวัน เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนผลผลิตตาง ๆ เพื่อใชอํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ลวนเปน

ผลของความรูทางวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ ความรูทางวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนา

เทคโนโลยี พรอมกันน้ันเทคโนโลยีก็มีสวนที่จะใหการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง ซ่ึง 

วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหมีทักษะสําคัญในการคนควา หา

ความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่ 

ตรวจสอบได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังน้ัน แนวทางการการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรจึงมีความสําคัญในการพัฒนา

ผูเรียนใหเปนนักคิดเพื่อแกปญหาไดอยางสรางสรรค ซ่ึงมีหลายแนวทาง แตแนวทางหน่ึงที่กําลังเปนทีนิ่ยมและไดรับการยอมรับ

ในขณะน้ี คือ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

สะเต็มศึกษา เปนวิทยาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่ มีการนําวิทยาศาสตร (Science ) เทคโนโลยี 

(Techonology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) เขาดวยกันโดยผานวิทยาการจัดการ

เรียนรูที่มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนการแกปญหาที่เชื่อมโยงกับ ประสบการณในชีวิตประจําวัน มีการ

พัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่21 โดยการบูรณาการน้ันเนนใชการบูรณาการแบบสหวิทยาการ ซ่ึงเปนการเรียนรูที่ให

นักเรียนแกปญหาหรือทําโครงงานซ่ึงตองประยุกตใชความรูและทักษะจากศาสตรทัง้วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี ผาน

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process) (อภิสิทธิ ธงไชย, 2556) นอกจากน้ี การแกปญหาระบบ

การจัดการการศึกษาน้ันอยูที่กระบวนการจัดการเรียนรู ควรมุงเนนใหผูเรียนมีการพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวยเน้ือหาสาระหลัก ซ่ึงเปนความรูในวิชาหลักและ เน้ือหาประเด็นที่สําคัญสําหรับศตวรรษที่ 21 ไดแกภาษาอังกฤษ 

การอาน ศิลปะในการใชภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปะ ภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร หนาที่พลเมืองและการปกครอง ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก ความคิดสรางสรรคและ นวัตกรรม การ

คิดเชิงวิพากษและการแกปญหา การส่ือสารและการรวมมือ ทักษะการรูเทาทันส่ือและเทคโนโลยี ไดแก การรูเทาทัน

สารสนเทศ การรูเทาทันส่ือ การรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทักษะชีวิตและการทํางาน (The Partnership for 21st 

Century Skills, 2009) มากกวาการสอนที่มุงเนนเน้ือหา 
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จากหลักการและเหตุผลดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวา สะเต็มศึกษาสามารถบูรณาเขากับการเรียนการ

สอนไดกับทุกกลุมสาระวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีเน้ือหาสาระและแนวทางการจัดกิจกรรมที่

เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มไดเปนอยางดี โดยเฉพาะกิจกรรมการทดลองที่ใชกระบวนการสืบสอบหาความรู 

ซ่ึงจะเปนการทาทายความรูและความสามารถของผูเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตรของระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 

2 ที่มีเน้ือหาสาระมุงเนนใหผูเรียนไดใชทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบสอบหาความรูผานกิจกรรมการ

ทดลองตางๆ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 ใหสูงขึ้น โดยใชการจัดการเรียนรูสะเต็ม ทั้งน้ี เพื่อเปนแนวทางใหครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

และเพื่อใหผูเรียนมีทักษะ กระบวนการคิด รูจักวิเคราะห แกปญหาโดยเชื่อมโยงประสบการณของตนในการแกปญหา มีทักษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่สูงขึ้น ตลอดจนสามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 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 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดเขียนเขต ตําบลบึงยี่โถ 

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 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย

แบบหน่ึงกลุมทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest - Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ, 2549: 14) ซ่ึงมี

แบบแผนการวิจัยดังตารางที่ 1  

 

 
 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1409 

ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่ใชในงานวิจัย 

 

                  T1                 X                     T2 

 

โดยสัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 

T1 หมายถึง  การทดสอบกอนเรียน 

X หมายถึง  การจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม  

T2 หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน 

 

 4.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  

4.3.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 

            1) เครื่องมือที่ใชในการทดลองประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

โดยมีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

                 1.1) ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบ 

สะเต็ม 

                 1.2) ศึกษาตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง สาระที่ 4 ของเลนของใชของเรา 

                 1.3) วิเคราะหเน้ือหา สาระการเรียนรูเพื่อนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรูที่มีขั้นตอน

การจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม  

                 1.4) สรางแผนการเรียนรูจัดการเรียนรูที่มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม  

                 1.5) นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนวิทยาศาสตร จํานวน 3 

ทาน ตรวจความเหมาะสมของเน้ือหา 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 ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอ กําหนดการใหคาคะแนนคือตอบถูกได 1 คะแนน ตอบ

ผิดหรือไมตอบได 0 คะแนน ซ่ึงผูวิจัยหาคุณภาพดานความตรงของเครื่องมือโดยใหผูเชี่ยวชาญทําการประเมินความสอดคลอง

ระหวางขอสอบกับวัตถุประสงค ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 ซ่ึงผานเกณฑคุณภาพทุกขอ น่ันคือ 

คาที่ไดมากกวาหรือเทากับ .05 (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540: 117) และเม่ือนํามาวิเคราะหคุณภาพขอสอบเปนรายขอ 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 และเม่ือหาคุณภาพดานความเที่ยง 

(reliability) โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร -ริชารดสัน (Kuder Richardson) พบวา แบบทดสอบวัดความสามรถในการคิด

แกปญหาทางวิทยาศาสตรมีคาความเที่ยงเทากับ 0.86 
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4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการทดลอง ดังน้ี 

             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 ซ่ึงมีกิจกรรม ดังน้ี 

  1) เรือดํานํ้าแกนกระดาษชําระ 

2) รถยนตขวดนํ้าพลาสติก 

3) เครื่องชั่งจอมพลังจากหลอดดูด 

4) เครื่องบินกระดาษ 

5) เครื่องบินจากเศษวัสด ุ

6) กระดาษจองพลัง 

7) รถแขงคันจ๋ิว 

           4.4.4 เม่ือส้ินสุดการจัดการเรียนตามกําหนดแลว ผูวิจัยใหนักเรียนทําการทดสอบหลังเรียน ดวยแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร นําผลคะแนนจากการตรวจมาวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบ

สมมุติฐาน 

     4.4.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 

ระดับ ประกอบดวย 20 ขอรายการ โดยเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทั้ง 22 คน 

 

 4.5 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัยน้ี มีรายละเอียดดังน้ี 

            4.1 วิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 ของการวิจัย โดยวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนจาก

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและ

หลังเรียนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม ดวยการวิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( X  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทําการ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติทดสอบที (t-test for Dependent Samples              

             4.2 วิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 ของการวิจัย โดยการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม ใชสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีการแปล

ความหมายของคาเฉล่ียที่ได ตามแนวของเบส (Best, 1970) ดังน้ี 

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 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  

กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม 

การทดสอบ n X  S.D t p-value 

กอนการทดลอง 22 11.73 2.80   -15.541    0.00* 

หลังการทดลอง 22 16.68 1.86 

*p<.05 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 พบวา หลังการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม  ( X = 16.68, S.D=1.86) มีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนการจัดการ

เรียนรูแบบสะเต็ม ( X  = 11.73, S.D=2.80) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

5.2  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มของนักเรียนชั้น 

              ประถมศึกษาปที่ 2 (n=22) 

ขอรายการ X  
S.D ระดับความพึงพอใจ 

1. ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนรูใหแกนักเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดทราบแนวทางในการเรียนรู 4.68 .48 มากที่สุด 

2. ผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิด คนควา แสวงหาความรูดวยตนเอง 4.78 .59 มากที่สุด 

3. ผูสอนมคีวามรูในเนื้อหาที่สอนเปนอยางด ี 4.41 .59 มาก 

4. ผูสอนมีการเตรียมตัวสอนเปนอยางด ี 4.45 .67 มาก 

5. ผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม แสดงความคดิเห็น และรวมกันตอบคําถาม ขณะสอน 4.32 .48 มาก 

6. ผูสอนมีการจัดเรียนเนื้อหาจากเร่ืองงายไปสูเร่ืองยาก 4.50 .51 มากที่สุด 

7. ผูเรียนไดวิเคราะหปญหาและวิธีการแสวงหาคําตอบที่จะศึกษาตามความสนใจ 4.59 .59 มากที่สุด 

8. ผูเรียนมีการวางแผนคนควาหาคําตอบ และแหลงการเรียนรูดวยตนเอง 4.73 .46 มากที่สุด 

9. ผูเรียนมีสวนรวมในการนําเสนอ 4.77 .43 มากที่สุด 

10. การจัดกิจกรรมการเรียนรูการเปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหาความรูโดยใชทรัพยากรในทองถิ่น 4.50 .51 มากที่สุด 

11. การจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหผูเรียนเกิดการบูรณาการความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

วิศวกรรม และคณิตศาสตร 

4.64 .49 มากที่สุด 

12. การจัดกิจกรรมการเรียนรูมุงสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการแกปญหา 4.82 .39 มากที่สุด 

13. ความเหมาะสมของเวลากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.68 .48 มากที่สุด 

14. ผูสอนใชเคร่ืองมือในการวัดไดเหมาะสมกับการเรียนรู 4.59 .43 มากที่สุด 

15. เปดโอกาสใหผูเรียนไดตรวจสอบตนเองและปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น 4.55 .51 มากที่สุด 

16. ผูเรียนมีเจตคติตอวทิยาศาสตรเปนสิ่งที่มีคุณคาในการดํารงชวีิต 4.73 .46 มากที่สุด 

17. ผูเรียนสามารถคิดแกปญหาได 4.55 .51 มากที่สุด 

18. ผูเรียนไดนําความรูวทิยาศาสตรและทักษะทางวทิยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได 4.14 .47 มาก 

19. ผูเรียนไดนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถนําไปแกปญหาสังคม และ

พัฒนาประเทศชาติได 

4.18 .50 มาก 

20. ผูเรียนมีสวนรวมในการสืบคนขอมูลจากหองสมุด อินเทอรเน็ต และผูมีความรูในเร่ืองนั้น ๆ 4.68 .48 มากที่สุด 

รวม 4.58 .14 มากที่สดุ 
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 จากตารางที่ 3 พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม อยูในระดับมากที่สุด 

( X = 4.58, S.D = .14) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ 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 มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา กอนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 6.2 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม อยูในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในประเด็น “การจัดกิจกรรมการเรียนรูมุงสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการ

แกปญหา” มากที่สุด รองลงมา คือ “ผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิด คนควา แสวงหาความรูดวยตนเองและ “ผูเรียนมีสวนรวมใน

การนําเสนอ” ตามลําดับ  
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

การที่นักเรียนไดผานการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม แลวมีการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร

เพิ่มสูงขึ้น ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนกิจกรรม สะเต็ม ซ่ึงมีขั้นตอน

กระบวนการที่มีระบบ มีการประยุกตองคความรูจากศาสตรตางๆ โดยเฉพาะ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ

คณิตศาสตร ทําใหนักเรียนที่มีความถนัดหรือความสามารถในดานตาง ๆ แสดงออกมาไดอยางเต็มที่ตามศักยภาพ และมีความ

สนุก ทาทายความสามารถในดานการคิดเพื่อแกปญหา อีกทั้ง มีความเหมาะสมสอดคลองกับธรรมชาติและชวงวัยของกลุม

ตัวอยางซ่ึงเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จํารัส อินทลาภาพร 

(2558) ซ่ึงไดสังเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวกับสะเต็มศึกษา และพบวา การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาสงเสริมใหผูเรียนมี

ทักษะ ไดแก 1) ทักษะการคิดวิเคราะห 2) ทักษะการแกปญหา 3) ทักษะการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 4) ทักษะการ

คิดอยางมีวิจารณญาณ 5) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 6) ทักษะการสรางนวัตกรรม และ 7) ทักษะการออกแบบ 

นอกจากน้ี ผลการวิจัยน้ี ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ วรรณา รุงลักษมีศรี (2551) ซ่ึงไดศึกษาผลการเรียนการสอนที่เนน

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีตอความสามารถในการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร

ขั้นผสมผสานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนสาธิต ผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมที่เรียนวิทยาศาสตรโดยจัดการ

เรียนการสอนที่เนนกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร และคะแนน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ขั้นผสมผสานเฉล่ียสูงกวากลุ มที่เรียนดวยวิธีสอนแบบทั่วไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และยังสอดคลองกับงานวิจัย ของ Shaw (1977) ที่ใชวิธีฝกกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา แลว

พบวา ทักษะในการแกปญหาของกลุมทีไ่ดรับการฝกสูงกวากลุมที่ไมไดรับการฝก  

 จากผลการวิจัยที่พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม อยูในระดับมากที่สุด 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกิจกรรมสะเต็ม ชวยสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกันเปนกลุม ศึกษาคนควาดวยตัวนักเรียนเอง 

มีประเด็นปญหาเพื่อทาทายความคิดของนักเรียน มีการประเมินชิ้นงาน และปรับปรุงชิ้นงานใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเทาที่จะ

ปรับปรุงได  ใชกระบวนการคิดแกปญหา คิดวิเคราะหอยางสูงสุด และที่สําคัญผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนไดบูรณาการ

ความรูความสามารถที่ตนมีอยูจากสหสาขาวิชาตางๆ อยางเต็มที่ จึงสงผลทําใหผูเรียนเรียนแลวมีความสุขและพึงพอใจตอการ
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จัดการเรียนรูวิธีน้ี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นูรอาซีกีน สาและ ณัฐินี โมพันธุ มัฮดี แวดราแม (2560) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง 

ผลของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีความสามารถในการคิดวิเคราะห และ

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซ่ึงผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
 

8. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 

8.1 ควรมีการวิจัยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถใน 

การคิดวิเคราะห และความพึงพอใจในระดับหรือรายวิชาอ่ืนๆ เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม สามารถนําไป

ประยุกตใชกับการเรียนการสอนไดหลากหลายวิชา 

8.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ทีมีตอตัวแปรตามอ่ืนๆ ที่อาจมีความเก่ียวของ

สัมพันธกัน เชน การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค หรือ ความสามารถในการทําโครงงาน เปนตน  

8.3 ควรมีออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง โดยการศึกษาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ที่มีการเปรียบเทียบ

ระหวาง 2 กลุม คือกลุมที่มีการจัดการเรียนรูแบบปกติกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อตอกย้ําความชัดเจน

ของผลที่ไดจากการจัดการเรียนการสอนแบบ สะเต็ม แตทั้งน้ี ตองมีการควบคุมตัวแปรแทรกซอนอ่ืนๆ ที่อาจสงผลตอการ

ทดลองได เชน ความสามารถกอนการทดลองของทั้งสองกลุม การจัดการเรียนการสอนที่ตองมีการจัดกระทําใหมีความ

แตกตางกันจริงๆ ตลอดจนอิทธิพลของตัวแปรแทรกซอนอ่ืนๆ เปนตน 

 

9. เอกสารอางอิง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย. 

กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). คูมือการจัดการสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.). 

จํารัส อินทลาภาพร และคณะ. (2558). การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาสําหรับผูเรียนระดับ

ประถมศึกษา. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 8(1). 62-74. 

นูรอาซีกีน สาและ ณัฐินี โมพันธุ และ มัฮดี แวดราแม (2560).  ผลของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีความสามารถในการคิดวิเคราะห และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 

1(4), 42-63. 

พรทิพย ศิริภัทราชัย. (2556). STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21. วารสารนักบริหาร. 33(2), 49-56. 

พวงรัตน ทวีรัตน. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สํานักทดสอบทาง

การศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

มาเรียม นิลพนธ. (2549). วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพครั้งที่ 2. นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัย

ศิลปกร. 

ยืน ภูวรวรรณ และ สมชาย นาประเสริฐ. (2546). ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

วรรณา รุงลักษมีศรี. (2551). ผลของการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ที่มีตอความสามารถใน

การแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันผสมผสาน ของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตน ในโรงเรียนสาธิต. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1414 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

อภิสิทธิ ธงไชย. (2556). สะเต็มศึกษากับการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร       

ในประเทศสหรฐัอเมริกา. วารสารสมาคมครูวิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. 19, 15-18. 

Best, J. W. (1970).  Research in Education. (2 nd ed). New Jersey: Prentice Hall. 

Shaw, T. J. (1977). The Effect of Problem Solving Training in Science Upon Utilization of Problem 

Skill in Science and Social Studies. (Abstract). Retrieved December 25, 2017, From Dissertation 

Abstract International. 

The partnership for 21st  Century Skills.  (2014). Reimagining citizenship for the 21st century. Retrieved    

from http://www.p21.org/our-work/citizenship. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1415 

การพัฒนาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชา ธุรกิจกีฬา  

The Curriculum Development of the Certificate of Vocational Education  

in Sport Business Major 

 

จิตณรงค เอี่ยมสําอางค 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน 

mkmitl_26@hotmail.com 

 

บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชา ธุรกิจกีฬา 

ซ่ึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมี 3 ระยะ ไดแก ขั้นการวิเคราะหและหาขอมูลพื้นฐาน ขั้นการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

และขั้นการหาประสิทธิผลและการประเมินปรับปรุงหลักสูตร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  แบบสัมภาษณ แบบวิเคราะหเอกสาร 

แบบประเมินความเหมาะสม และแบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรที่ผานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ วิเคราะห

ขอมูลโดยใช คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัย พบวา ความตองการและความคาดหวังใน

การพัฒนาหลักสูตรโดยมุงหวังใหผูเรียนเปนผูมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในงานอาชีพกีฬา ซ่ึงรายวิชาที่พัฒนาขึ้น

ประกอบดวย กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ ทักษะวิชาชีพเลือก และกลุมวิชาเลือกเสรี พรอมคําอธิบายรายวิชา 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

การยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา การสรางกระบวนการมีสวนรวม ของทุกภาคสวนในสังคม และการมีสวนรวมใน               

การตัดสินใจของประชาชน การพัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติอยางบูรณาการและเปนองครวม รวมถึงแนวคิด                

การพัฒนา ในอนาคตที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคการเตรียมความพรอมรองรับการรวมตัวทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาค นอกจากน้ียุทธศาสตรกระทรวง การทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555 – 2559 ยังใหความสําคัญกับบริบท                      

การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม ที่มีนัยสําคัญตอแนวโนมการเปล่ียนแปลงของโลก จากผลการวิเคราะหสถานการณ

ดานการกีฬาของประเทศ พบวา ศักยภาพในการจัดการแขงขันกีฬาของไทยยังอยูในระดับคงที่ ในขณะที่ประเทศคูแขงมีการ

พัฒนาแบบกาวกระโดด เปนที่ยอมรับกันวาประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศที่มีประสบการณในการจัดการแขงขันกีฬาใน

ระดับนานาชาติ อยางไรก็ตามในปจจุบันประเทศตางๆทั่วโลกตางก็ใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรมดานการกีฬา                     

เพื่อเสริมสรางภาพลักษณของประเทศ ซ่ึงการพัฒนาดานการกีฬา ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาทั้งมิติดานสังคม และมิติ

ดานเศรษฐกิจ โดยมิติดานสังคมใหความสําคัญในการรณรงคใหเด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นความสําคัญและตื่นตัว                   

ในการเลนกีฬา ออกกําลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ และสนับสนุนใหมีกิจกรรมการกีฬา การออกกําลังกาย และ

กิจกรรมนันทนาการ การจัดสรางสถานกีฬา สงเสริมการใชและบริหารจัดการสถานกีฬา สนับสนุนการมีสวนรวมของภาค

ประชาชน สําหรับมิติดานเศรษฐกิจ มุงเนนพัฒนากีฬา เพื่อการอาชีพสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา 

สงเสริมและพัฒนากีฬา ใหเปนกีฬาอาชีพ ที่ไดมาตรฐานสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การกีฬามีความสําคัญทั้งดานของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ  วิทยาลัย

เทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน  สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงเปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ไดรับ

อนุญาตใหเปดสอนประเภทวิชาพณิชยกรรมเปนแหงแรกของประเทศไทยและดําเนินการจัดการอาชีวศึกษามากกวา 50 ป              

มีความพรอมในทุกดานทั้งดานบุคลากรที่มีความรูและประสบการณ  ดานอาคารเรียนที่ทันสมัย และสนามกีฬาในพื้นที่กวา 

80 ไรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและรางกายที่สมบูรณแข็งแรง  ซ่ึงทางวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร

ที่สนับสนุนการดําเนินกิจการดานการกีฬาใหมีศักยภาพ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภท

วิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจกีฬา  เพื่อเปนการพัฒนาเยาวชนของชาติใหมีความรูความสามารถและเปนกําลังสําคัญใน       

การพัฒนาดานการกีฬาของประเทศตอไป  

 

2. กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทพณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจกีฬา ผูวิจัยได                 

นําแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรดังน้ี   

     1. แนวคิด หลักการการวิจัยและพัฒนา 

       ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดหลักการการวิจัยและพัฒนา R & D (Research and Development)ของ มาเรียม                

นิลพันธุ  (2555:230)   ไดกลาววา การวิจัยและพัฒนาปนการวิจัยกอนแลวนําผลการวิจัยมาพัฒนาเปนนวัตกรรม 

ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 1 การวิจัย   (Research 1 : R1) 2 การพัฒนา (Development 1 : D1 )  3  การวิจัย (Research 2 

: R2)  4 การพัฒนา (Development 2 : D2 ) ซ่ึงการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดประยุกตใชในการกําหนดขั้นตอนในการพัฒนา

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 

 การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba 1947:438) ไดแก ขั้นตอนที่ 1                 

การสํารวจความตองการ ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดจุดมุงหมาย ขั้นตอนที่ 3 การเลือกเน้ือหา  ขั้นตอนที่ 4 การจัดลําดับ

เน้ือหาวิชา ขั้นตอนที่ 5 การเลือกประสบการณการเรียนรู ขั้นตอนที่ 6 การจัดลําดับประสบการณ ขั้นตอนที่ 7 กําหนดส่ิงที่จะ

ประเมินและวิธีประเมินผล และไดนํากระบวนการเทคนิคดาคัม Witkin และ Altschuld (1995 ) มาใชในการพัฒนาหลักสูตร 

ซ่ึงกระบวนการที่สําคัญของเทคนิคดาคัม มี 3 ขั้นตอนหลักคือ   1. การระดมสมอง 2. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น                     

3. การหาฉันทามติจากผูเขารวมกระบวนการกลุม  มาใชในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อหาสมรรถนะของสาขางานจากกลุมงาน

หรือกลุมอาชีพที่เก่ียวของกับธุรกิจกีฬารวมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆที่เก่ียวของ  

3. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการกีฬา 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษา ยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาพ.ศ. 2555-2559  พบวา การพัฒนาดาน                  

การกีฬา ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาทั้งมิติดานสังคม และมิติดานเศรษฐกิจ โดยมิติดานสังคมใหความสําคัญใน                  

การรณรงคใหเด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นความสําคัญและตื่นตัวในการเลนกีฬา ออกกําลังกาย และประกอบกิจกรรม

นันทนาการ และสนับสนุนใหมีกิจกรรมการกีฬา การออกกําลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ การจัดสรางสถานกีฬา สงเสริม

การใชและบริหารจัดการสถานกีฬา สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน  มาใชในการกําหนดหลักการ จุดประสงค 

มาตรฐานวิชาชีพ และรายวิชาในหลักสูตรธุรกิจกีฬา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน และแนวทางการพัฒนาของประเทศชาติ  

    4. มาตรฐานคุณวุฒิและกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ผูวิจัยไดทําการศึกษามาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และไดศึกษาถึงกรอบ

มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2551 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2551 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย. (Conceptual Framework)  

                                   ตัวแปรตน                                                     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1   กรอบแนวคดิในการวิจัย. (Conceptual Framework)  

 

 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

1.ขั้นการวิเคราะหและหาขอมูลพื้นฐาน    

2.ขั้นการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ขั้นการหา

3.ประสิทธิผลและการประเมินปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพประเภทพณิชยกรรม 

สาขาวิชาธุรกิจกีฬา 
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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 และเอกสารที่เก่ียวของและเอกสารหลักสูตรของสถาบันการศึกษา            

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.  เน้ือหา  ไดแก  การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา                      

พณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจกีฬา   

 4.  ระยะเวลา  คือ ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยเปน ระยะเวลา 1 ป    

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ระยะที่ 1    ข้ันการวิเคราะหและศึกษาขอมูลพื้นฐาน (R1=Analysis)  ซ่ึงในการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนการ

วิเคราะหและศึกษาขอมูลพื้นฐาน เพื่อนําไปสูการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยผูวิจัยไดดําเนินการโดยใชวิธีการเชิงคุณภาพ

ในการเก็บขอมูล ดวยวิธีการที่หลากหลาย ซ่ึงมีระเบียบวิธีวิจัยดังน้ี  

  วัตถุประสงค   

  เพื่อวิเคราะหและศึกษาขอมูลพื้นฐานสําคัญในการพิจารณายกรางหลักสูตร 

  แหลงขอมูล  

  แหลงขอมูลประเภทบุคคลและและเอกสาร ไดแก ผูแทนสถานประกอบการดานการกีฬา  แบงเปน  สโมสร

กีฬา  27 แหง  นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรที่เก่ียวของกับการกีฬา จํานวน 3 คน นักวิชาการจาก

สถาบันการศึกษาที่เปดสอนดานพณิชยกรรมและบริหารธุรกิจจํานวน 3 คนและผูมีความตองการใชหลักสูตร 2  คน  ศิษยเกา

และศิษยปจจุบัน 5  คน  เอกสารที่เก่ียวของกับดานการพัฒนาการกีฬาของชาติ  เอกสารที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรการอาชีวศึกษาและหลักสูตรดานกีฬาจากสถาบันการศึกษาจํานวน 3 สถาบัน แหลงขอมูลทั้งประเภทบุคคลและ

เอกสารไดมาจากการเ ลือกแบบเจาะจง(purposive Sampling) โดยมีคุณสมบัติ สําคัญคือผู เ ก่ียวของกับการกีฬา                           

ธุรกิจการกีฬา และการศึกษาดานการกีฬา 

เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการวิจัย ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก (In-deep Interview)    

แบบสอบถามชนิดปลายเปด(Open Questionnaire) ประกอบดวยขอคําถาม 2 ตอน ไดแก ตอนที่1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบ

แบบสอบถาม  และ ตอนที่ 2 โครงสรางและงานในองคกรกีฬา ใชในการเก็บขอมูลความตองการจําเปนซ่ึงเปนขอมูลพื้นฐาน 

ในการพัฒนาหลักสูตร  แบบวิเคราะหเอกสาร  ใชในการวิเคราะหเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนา
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หลักสูตร และ แบบวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพทางธุรกิจกีฬาที่ไดจาการสัมภาษณและสอบถาม ซ่ึงเครื่องมือที่ใชในครั้งน้ีผูวิจัย

ไดนําเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (IOC) ซ่ึงมีคาความตรง อยูระหวาง 

0.67 – 1.00  โดยผูเชี่ยวชาญนําใหปรับปรุงเก่ียวกับภาษาที่ใชและปรับขอคําถามใหมีความชัดเจนและใหตัวอยางในการให

ขอมูลกรณีที่เปนสมรรถนะสําคัญในงาน ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการปรับแกไขตามคําแนะนําทุกประการเพื่อนําไปใชจริง  

  วิธีดําเนินการวิจัย  

  ในขั้นตอนการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนการวิเคราะหและศึกษาขอมูลพื้นฐานผูวิจัยไดดําเนินการดวย

วิธีการเชิงคุณภาพ(Qualitative) โดยแบงไดดังน้ี  

1. สัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล โดยดําเนินการติดตอประสานเพื่อขอสัมภาษณสําหรับผูใหขอมูลที่สะดวกและ 

อนุญาตใหเขาพบในประเด็นที่เก่ียวของกับความตองการกําลังคนดานงานกีฬา  สมรรถนะสําคัญของนักเรียนนักศึกษาในงาน

กีฬา รวมถึงโครงสรางองคกรที่เก่ียวของสัมพันธกับหลักสูตรทีจ่ะพัฒนาขึ้น   

2. สงแบบสอบถามแบบเปด (Open Questionnaire) สําหรับกลุมผูใหขอมูลที่ไมสะดวกในการใหสัมภาษณ 

ในประเด็นที่เก่ียวของกับความตองการกําลังคนดานงานกีฬา  สมรรถนะสําคัญของนักเรียนนักศึกษาในงานกีฬารวมถึง

โครงสรางองคกรที่เก่ียวของสัมพันธกับหลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้น   

3. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับดานการพัฒนาการกีฬาของชาติ อาทิ แผนการพัฒนากีฬาชาติ พระราชบัญญัติ 

ที่เก่ียวของ นโยบายตาง ๆ  โดยแบบวิเคราะหเอกสารในการจัดเก็บขอมูล 

4. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการอาชีวศึกษา และหลักสูตรดานกีฬาจาก

สถาบันการศึกษาจํานวน 3 สถาบัน ในประเด็นที่เก่ียวของกับแนวโนมและทิศทางของหลักสูตรที่มีอยูในปจจุบัน โดยแบบ

วิเคราะหเอกสารในการจัดเก็บขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 การดําเนินการเก็บขอมูลในขั้นตอนของการวิเคราะหและศึกษาขอมูลพื้นฐานหลักสูตรใชวิธีการเชิงคุณภาพ ดังน้ัน

การวิเคราะหขอมูล ที่ใชไดแก  การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)  

 

        ระยะที่ 2  ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (D1 = Design and Development)  การออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตรผูวิจัยไดนําขอมูลการวิเคราะหและศึกษาขอมูลพื้นฐานมาใชในการพัฒนาหลักสูตรซ่ึงในขั้นตอนน้ีผูวิจัยได

ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยดังตอไปน้ี  

  วัตถุประสงค  

เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา ธุรกิจกีฬา  

แหลงขอมูล  

ขอมูลจากการวิเคราะหศึกษาขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 ดวยวิธีการสัมภาษณ สอบถาม และการศึกษา 

เอกสารสําคัญที่เก่ียวของ   ผูเชี่ยวชาญและผูเก่ียวของในการยกรางหลักสูตร จํานวน 7 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและ

การสอน จํานวน 2 คน  ผูเชี่ยวชาญดานกีฬา 3  คน ผูเชี่ยวชาญดานบริหารธุรกิจ 2 คน  และผูเชี่ยวชาญและผูเก่ียวของในการ

วิพากษหลักสูตร จํานวน 11 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 1 คน  ผูเชี่ยวชาญดานกีฬา 2  คน 

ผูเชี่ยวชาญดานบริหารธุรกิจ 2 คน ผูเชี่ยวชาญดานการอาชวีศึกษาเอกชน 1 คน ผูเชี่ยวชาญการอาชีวศึกษา ดานพณิชยกรรม

และบริหารธุรกิจ  1 คน  ผูใชหลักสูตร 1 คน ผูแทนสถานประกอบการ 2 คน ผูแทนศิษยเกา 1 คน  

  เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ผู วิจัยไดจัดการสัมมนาอิงผู เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของหลักสูตร เม่ือส้ินสุดการประเมินผูเชี่ยวชาญจะทําการประเมินความเหมาะของหลักสูตรโดยใชแบบประเมิน

ความเหมาะสมของหลักสูตรรายวิชาที่พัฒนาขึ้น ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบประเมินมาตรประมาณคา 5 ระดับและมีปลายเปด                   
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โดยใหผูเชี่ยวชาญประเมินตามระดับความคิดเห็น โดยมีประเด็นประเมิน ไดแก  จุดประสงคสาขาวิชา มาตรฐานสาขาวิชาชีพ  

รายละเอียดของรายวิชาและการกําหนดหนวยกิตในรายวิชาที่พัฒนาขึ้น  ซ่ึงเครื่องมือที่ใชในครั้งน้ีผูวิจัยไดนําเครื่องมือที่

พัฒนาขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (IOC) ซ่ึงมีคาความตรง อยูระหวาง 0.67 – 1.00  โดย

ผูเชี่ยวชาญแนะนําใหปรับปรุงเก่ียวกับภาษาที่ใชและรูปแบบของแบบประเมิน ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการปรับแกไขตามคําแนะนํา

ทุกประการเพื่อนําไปใชจริง 

วิธีดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 

1. แตงตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการยกรางหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจกีฬา และ 

ดําเนินการยกรางหลักสูตรในกลุมรายวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ  ทักษะวิชาชีพเลือก และวิชาเลือกเสรี  

2. ดําเนินการยกรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญและผูเก่ียวของในการยกรางหลักสูตร จํานวน 7 คน ไดแก  

ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 2 คน  ผูเชี่ยวชาญดานกีฬา 3  คน ผูเชี่ยวชาญดานบริหารธุรกิจ 2 คน                   

โดยคณะกรรมการยกรางหลักสูตรจัดทํารายงานสรุปโครงรางรายวิชาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจ

กีฬา และดําเนินการยกรางหลักสูตรในกลุมรายวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ  ทักษะวิชาชีพเ ลือก และวิชาเ ลือกเสรี                           

เสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  

3. แตงตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรโดยการจัดประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญโดย 

ผูเชี่ยวชาญและผูเก่ียวของในการวิพากษหลักสูตร 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 เพื่อรับรองหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยผูวิจัยดําเนินการสรุปผลการประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญและปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะของที่ประชุม 

4. นําเสนอโครงรางหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในการจัดประชุม 

สัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

  การดําเนินการเก็บขอมูลในขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถิติ คือ การวิเคราะหเน้ือหา 

(Content Analysis) และวิเคราะหขอมูลจากการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น โดยใชสถิติพื้นฐาน คือ 

คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ระยะที่ 3  ข้ันตรวจสอบหาประสิทธิผลของหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร (R2 & D2 = 

Implement and Evaluation) ซ่ึงในขั้นตอนการตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตรและการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

เปนขั้นตอนการยืนยันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรกอนการนําไปใชจริง โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี  

  วัตถุประสงค  

เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลและประเมินและปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตรกอนนําไปใชจริง 

แหลงขอมูล   

  ผูแทนสถานประกอบการผูใชนักเรียนนักศึกษาของหลักสูตร  จํานวน 10 คน ไดมากจากการเลือกแบบ

เจาะจง(purposive Sampling ) โดยมีคุณสมบัติสําคัญคือสถานประกอบการที่เก่ียวของกับธุรกิจกีฬา 

เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  ขั้นตรวจสอบหาประสิทธิผลของหลักสูตร และ ขั้นการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ผูวิจัยไดนําหลักสูตร

ที่ผานการปรับปรุงภายหลังการจัดสัมมนากลุมอิงผูเชี่ยวชาญ ใหผูแทนสถานประกอบการ และผูแทนสถานศึกษาที่มีความ

ตองการใชหลักสูตร ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรโดยใชแบบประเมินความเหมาะสมของการนําไปใชของหลักสูตร                   



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1421 

ในภาพรวม ซ่ึงแบบประเมินมีลักษณะเปนแบบประเมินมาตรประมาณคา 5 ระดับและมีคําถามปลายเปด  ซ่ึงเครื่องมือที่ใช                 

ในครั้งน้ีผูวิจัยไดนําเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (IOC) ซ่ึงมีคาความตรง 

อยูระหวาง 0.67 – 1.00  โดยผูเชี่ยวชาญแนะนําปรับปรุงเก่ียวกับภาษาที่ใชในประเด็นการประเมิน ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการ

ปรับแกไขตามคําแนะนําทุกประการกอนนําไปใชจริง 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ติดตอประสานงานสถานประกอบการผูใชนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาที่ตองการใชหลักสูตร 

เพื่อนําหลักสูตรสูการประเมินความเหมาะสมของการนําไปใชจริงของหลักสูตรเพื่อยืนยันประสิทธิผลของหลักสูตร 

2. นําหลักสูตรและแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรสงใหสถานประกอบการผูใชนักเรียน 

นักศึกษาและสถานศึกษาที่ตองการใชหลักสูตรไดประเมิน 

3. เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลและนําไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไปใชจริง 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

  การดําเนินการเก็บขอมูลในการตรวจสอบหาประสิทธิผลของหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

สถิติที่ใช ไดแก คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 

 

6. ผลการวิจัย 

 

 6.1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรจากกลุมผูใหขอมูลและเอกสารที่เก่ียวของ พบวา   

หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมุงหวังใหผูเรียนเปนผูมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในงานอาชีพกีฬา โดยผูสําเร็จการศึกษา

ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจะตองมีความรูความสามารถในระดับฝมือ และ ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจะตองมีความสามารถในระดับเทคนิคสอดคลองกับหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตรและ

เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ และกรอบมาตรฐานของหลักสูตรระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556  

6.2 ผลการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจกีฬา  

พบวา การกําหนดจุดประสงคสาขาวิชา มาตรฐานวิชาชีพการศึกษา และการกําหนดรายวิชา มีความสอดคลองกับขอมูล

พื้นฐานซ่ึงรายวิชาที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะมีจํานวน  8 รายวิชา  ทักษะวิชาชีพเลือก มีจํานวน 16 

รายวิชา  และกลุมวิชาเลือกเสรี มีจํานวน 10 รายวิชา พรอมคําอธิบายรายวิชา และการกําหนดหนวยกิต โดยมีผลประเมิน

ความเหมาะสมของหลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.45 , S.D. = 0.30) โดยผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอ

จุดประสงคสาขาวิชา/มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพมีคาเฉล่ียสูงสุด 

6.3  ผลการตรวจสอบประสิทธิผล การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ภาพรวมของการประเมินประสิทธิผลของ

หลักสูตร อยูในระดับมาก (  = 4.42 , S.D. = 0.37) โดยผูประกอบการมีความคิดเห็นตอจุดประสงคสาขาวิชา/มาตรฐาน

การศึกษาวิชาชีพมีคาเฉล่ียสูงสุด ทั้งน้ีผูประกอบการมีความตองการใหผูเรียนมีความรูและทักษะทางดานกีฬาที่สามารถ

นํามาใชไดจริงในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สรางสรรค เพื่อแกไขปญหาในงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

7. สรุปและอภิปรายผล   

 

 7.1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรจากกลุมผูใหขอมูลและเอกสารที่เก่ียวของ พบวา   

หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมุงหวังใหผูเรียนเปนผูมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในงานอาชีพกีฬา โดยผูสําเร็จการศึกษา
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ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจะตองมีความรูความสามารถในระดับฝมือ และ ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจะตองมีความสามารถในระดับเทคนิคสอดคลองกับหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตรและ

เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ และกรอบมาตรฐานของหลักสูตรระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 ทั้งอาจ

เน่ืองมาจากการพัฒนาหลักสูตรน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลความตองการจําเปนทั้งขอมูลปฐมภูมิจากแหลงขอมูลที่มีสวน

เก่ียวของในวงการดานธุรกิจการกีฬาซ่ึงเปนผูใชบัณฑิตโดยตรง และไดทําการศึกษาขอมูลทุติยภูมิในเชิงนโยบาย กฎระเบียบ 

แนวทางการปฏิบัติของหนวยงานตนสังกัดโดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนตามพิสัยทางการศึกษา ทั้งพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และ   

จิตพิสัย ที่สอดคลองกับวิชาชีพดานกีฬาที่ตองการบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งทางดานรายกาย จิตใจ และสติปญญา ซ่ึงสอดคลอง

กับ ยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาพ.ศ. 2555-2559  ที่ไดกลาวถึง การพัฒนาดานการกีฬา ควรใหความสําคัญตอ

การพัฒนาทั้งมิติดานสังคม และมิติดานเศรษฐกิจ โดยมิติดานสังคมใหความสําคัญในการรณรงคใหเด็ก เยาวชน และประชาชน

เห็นความสําคัญและตื่นตัวในการเลนกีฬา สอดคลองกับหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตรทางการอาชีวศึกษาและ

มาตรฐานคุณวุฒิและกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหความรู  ทักษะและประสบการณในงานอาชีพ  

มีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีเจตคติที่ดีตออาชีพ  เปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  มีบุคลิกภาพที่ดี  มีมนุษย

สัมพันธ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวินัยในตนเอง  มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจตระหนักและมีสวนรวมใน

การแกไขปญหาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองของประเทศและโลก มีความรักชาติ   

7.2  ผลการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร พบวา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม 

สาขาวิชาธุรกิจกีฬา  มีการกําหนดจุดประสงคสาขาวิชา มาตรฐานวิชาชีพการศึกษา และการกําหนดรายวิชา มีความสอดคลอง

กับขอมูลพื้นฐานและมีผลการประเมินประสิทธิภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการกระบวนการในการ

พัฒนาหลักสูตรมีการหาความตองการจําเปนจากแหลงขอมูลที่มีความหลากหลายครอบคลุมตลอดจนไดรับขอมูลที่มีคุณภาพ

จากผูเชี่ยวชาญในวงการกีฬา การศึกษากฎระเบียบ เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของที่รอบดานจึงทําใหการสังเคราะหและพัฒนา

จุดประสงคสาขาวิชา มาตรฐานวิชาชีพการศึกษาและการกําหนดรายวิชาและองคประกอบตางๆ มีความชัดเจนและสอดคลอง

กับสภาพความตองการที่แทจริง ซ่ึงสอดคลองกับ  Taba Hilda ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบ  ที่เนนวิธี

จากระดับลางไปสูระดับบน ซ่ึงการพัฒนาหลักสูตรควรเริ่มครูผูสอนซ่ึงเปนผูนําหลักสูตรไปใชจริงซ่ึงเปนผูที่อยูติดกับขอมูล

พื้นฐานจริงมีความเหมาะสม และสอดคลองกับ Adams. (1972: 24 - 25) ไดกลาวถึง หลักการตามวิธีการดาคัมเปน

กระบวนการที่ใช วิเคราะหอาชีพ แลวนําสมรรถภาพที่วิเคราะหออกมา ไปเปนพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรหรือโปรแกรม

การฝกอาชีพ ซ่ึงถูกกําหนดขึ้นมาโดยผูที่ทํางานอยูจริงและตองเปนคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องน้ัน  

7.3  ผลการตรวจสอบประสิทธิผล  การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  พบวา หลักสูตรมีผลการประเมินในภาพรวม 

อยูในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการพัฒนาหลักสูตรใหความสําคัญกับการหาขอมูลความตองการจําเปนของผูมีสวน

เก่ียวของและมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามหลักวิชาการทําใหหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตรงกับความตองงการที่แทจริงของ

ตลาดแรงงานหรือผูใชบัณฑิตในอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับ Adams. (1972: 24 - 25) ไดกลาวถึง หลักการตามวิธีการดาคัมเปน

กระบวนการที่ใชวิเคราะหอาชีพ แลวนําสมรรถภาพที่วิเคราะหออกมา ไปเปนพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรหรือโปรแกรม

การฝกอาชีพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559  ที่ไดนําเสนอแนวโนมของการใช

ความสําเร็จดานการกีฬามาสรางความโดดเดนของชาติ ซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนาและสนับสนุนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการกีฬา เพื่อใหเปนกลไกสําคัญ ในความสําเร็จของกีฬาเพื่อความเปนเลิศการพัฒนาบุคลากรดานการกีฬา และ

สงเสริมและพัฒนากีฬา ใหเปนกีฬาอาชีพ ที่ไดมาตรฐานสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
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8. ขอเสนอแนะ 

 

8.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

8.1.1 การพัฒนาหลักสูตรน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจกีฬา ดังน้ัน

สถานศึกษาที่มีความตองการในการนําหลักสูตรไปใชควรสรางความพรอมทั้งในดานบุคลากรผูสอน เครื่องมืออุปกรณและ

สถานที่ ตลอดจนเครือขายทางการศึกษาดานกีฬาในการรวมมือในการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8.1.2 การนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นน้ีไปใช ควรมีการตรวจสอบติดตามองคความรูของศาสตรดานตางๆที่เก่ียวของกับ

การกีฬาเพื่อเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนที่เทากันความเปล่ียนแปลงของวงการธุรกิจการกีฬา  

 

8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไป 

8.2.1  การพัฒนาหลักสูตรน้ีเปนการนําผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในปจจุบันจากทุกสวนที่เก่ียวของโดยเนนตาม

ความถนัดและความเปนไปไดในการจัดการของสถาบันการศึกษานํามาสูการกําหนดรายวิชาชีพสําคัญในหลักสูตร ดังน้ัน

สถาบันการศึกษาที่มีความถนัดและมีขอมูลความตองการของผูเก่ียวของเพิ่มเติม สามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมหรือพัฒนา

สาขางานเพิ่มเติมไดตามระเบียบของตนสังกัด 

8.2.2 การพัฒนาหลักสูตรในครัง้น้ีเปนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษาในระบบปกติตามระเบียบของหนวยงานตน 

สังกัดซ่ึงการพัฒนาหลักสูตรในครัง้ตอไปอาจมีความรวมมือกับแบบทวิภาคีกับสถานประกอบการเพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาที่

ตรงกับความตองการของสถานประกอบการโดยเฉพาะ 
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การพฒันาผลสัมฤทธิ์ดานคําศพัทภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชเกม 
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of Grade 5 Students Using Games 
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บทคัดยอ  
 

วัตถุประสงคการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จาก

การเรียนดวยเกมสอนคําศัพท 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

กอนเรียนและหลังเรียนดวยเกมสอนคําศัพท กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนวัดสุวรรณ

รัตนาราม อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 28 คนซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมสอนคําศัพทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษ จํานวน 10 แผน 2) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกม วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนไดคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษ  หลังเรียนโดยใชเกมมี

คะแนนเฉล่ีย 21.25 คะแนน  คิดเปนรอยละ 70.83  โดยนักเรียนมีคะแนนกาวหนาเฉล่ียเทากับ 9.32 คะแนน คิดเปนรอยละ 

31.06  2) ผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนโดยใชเกม สูงกวากอนเรียนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพท  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

การพัฒนาสังคมของตน ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือที่สําคัญในสังคมแหงการเรียนรู ปจจุบันมนุษยใชภาษาอังกฤษเปน

ภาษาสากลในการสรางสมความรูและประสบการณเพื่อการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี การศึกษา 

และอ่ืนๆ (อรุณี วิริยะจิตราและคณะ, 2555 : 4) ป พ.ศ. 2558 เปนปแหงการเขาสูประชาคมอาเซียนที่สมบูรณจะมีการเปด

กวางใหประชาชนในแตละประเทศสามารถเขาไปทํางานในประเทศอ่ืนๆในประชาคมอาเซียนไดอยางเสรีเสมือนดังเปนประเทศ

เดียวกันซ่ึงจะมีผลกระทบตอการประกอบอาชีพและการมีงานทําของคนไทยและภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียนคือ

ภาษาอังกฤษ ดังน้ันการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสําคัญในการส่ือสารมากขึ้นจึงเปนส่ิงจําเปนที่จะตองเรงพัฒนา

ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษของเด็กไทยตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดนัย ไชยโยธา,  2557 : 16) 

ผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทเปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนภาษา Gardner (2013 อางถึงใน ธูปทอง กวางสวาสดิ์, 2558: 

121) กลาววา ถานักเรียนคนใดมีพัฒนาการทางภาษาดีมาตั้งแตเด็ก คือ รูศัพทมากพอเหมาะกับวัยของตน สามารถนําคําศัพท

ไปใชอยางถูกตอง นักเรียนคนน้ันจะเขาใจความคิดของคนอ่ืนและส่ิงแวดลอมจนสามารถส่ือความหมายหรือแสดงความ

ตองการของตนใหผูอ่ืนเขาใจไดดวย และคําศัพทก็มีความสําคัญในลักษณะเดียวกันในการเรียนภาษาตางประเทศ ซ่ึงถาผูเรียน

มีความรูเก่ียวกับคําศัพทในภาษาใหมไมเพียงพอ ผูเรียนก็จะประสบปญหาในการส่ือความหมายและความตองการของตนเอง

ในการใชภาษาตางประเทศและไมสามารถเขาใจส่ิงที่ไดฟงไดอานที่นําเสนอเปนภาษาตางประเทศ ทําใหไมประสบผลสําเร็จใน

การส่ือสาร คําศัพทจึงเปนส่ิงที่มิอาจละเลยไดในกระบวนการเรียนการสอน (ดวงเดือน แสงชัย, 2539: 118)  คําศัพทเปน

รากฐานของการเรียนวิชาตางๆเด็กจะอาน พูด เขียน หรือแสดงความคิดเห็นไดดีตองเขาใจคําศัพทจึงจะเรียนรูเรื่องอ่ืนๆได

และเกิดความม่ันใจในการใชภาษา ส่ือความหมายในสถานการณตางๆ (Huang, 1993: 7-9) และการสอนคําศัพทมีความจํา

เปนมากในการเรียนรูภาษาเพราะคําศัพทจะเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาทักษะการพูด การฟง การอานและการเขียน ทั้งน้ีเปน

เพราะคําศัพทเปนหนวยหน่ึงในโครงสรางของภาษาที่เปนพื้นฐานของการเรียนภาษาที่ผูเรียนจะนํามาสรางเปนวลี หรือ

ประโยค (กนิษฐา ระเวช, 2543: 87) 

จากคะแนนผลการทดสอบระดับประเทศ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ในปการศึกษา 2558 นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม จังหวัดสมุทรสาคร ไดคะแนนเฉล่ีย  รอยละ 41.26 ซ่ึงคะแนนต่ํากวา

ระดับประเทศ เฉล่ียรอยละ 41.31 (ฝายงานวิชาการ โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม,  2559: 23) คะแนนที่ต่ําเกิดจากปญหา

นักเรียนไมรูความหมายคําศัพทจึงทําใหอานคําถามไมเขาใจจึงทําใหเลือกตัวเลือกที่ผิดในขอสอบ นอกจากน้ี จากการสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนารามเปนระยะเวลา 3 ป 

พบวานักเรียนสวนใหญไมสามารถบอกคําศัพท สะกดคํา บอกความหมายของคําศัพทและนําคําศัพทไปใชแตงประโยคได เม่ือ

ใหนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรูนักเรียนจะคอยถามคําศัพททุกคํา จากพฤติกรรมการเรียนดังกลาวจึงอาจกลาวไดวาการที่

นักเรียนไมทราบความหมายคําศัพท สงผลใหนักเรียนไมเขาใจคําถามในแบบทดสอบจึงสงผลตอคะแนนการทดสอบ O-NET 

จากการศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยพบวาการจัดกิจกรรมโดยใชเกมสามารถนํามาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทไดซ่ึง 

Read (2007 อางถึงในธูปทอง กวางสวาสดิ์, 2558: 184) กลาววา ครูสามารถนําเกมมาใชสอนคําศัพทเน่ืองจากเกมเปนส่ิง

ปลุกชีวิตชีวาในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา เราความสนใจ กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม และทําใหเกิดทัศนะคติดาน

บวกในการเรียนภาษาอังกฤษ สอดคลองกับ วัลภาภรณ คงถาวร ( 2535: 83) ไดกลาววา เกมจะชวยใหนักเรียนไดรับความรู 

ความสนุกสนาน และเกมยังมีประโยชน ในการชักจูงนักเรียนใหเกิดความสนใจในบทเรียน เขาใจบทเรียน และฝกฝนทักษะ

ทางภาษา อีกทั้งเกมยังชวยใหนักเรียนจดจําบทเรียนไดดีขึ้นซ่ึง Cruickshank (1977 : 28-32) ไดกลาววาเกมชวยพัฒนา

ทักษะทางการเรยีนของเด็กๆ เปนการทบทวนวิชาที่เรียนไปแลว และเปนการเพิ่มพูนทักษะที่ดีแกผูเลนทีละนอย ดังน้ันผูวิจัย
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จึงไดศึกษาวิธีแกปญหาการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยใหผูเรียนเรียนรูและเขาใจในคําศัพทภาษาอังกฤษ จึงมีความสนใจที่

จะนําเกมมาสอนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากการเรียนดวยเกมสอน

คําศัพท 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียน

ดวยเกมสอนคําศัพท 

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยเกมสอนคําศัพทมีผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 การสอนคําศัพทโดยใชเกม 

 ขั้นตอนการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษน้ันมีหลายวิธีหลากหลายรูปแบบ เชนขั้นนําเสนอ ขั้นฝก ขั้นสรุปและ              

ขั้นประเมินผลเพื่อนําไปใชกับผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุดซ่ึงผูวิจัยไดสังเคราะหขั้นตอนการสอนคําศัพทของ จรุง 

แสงจันทร (2543) และLewis (2000) โดยไดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยนําเกมมาใชจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

 1) ขั้นทบทวนคําศัพท ครูทบทวนคําศัพทที่เรียนและเชื่อมโยงกับคําศัพทใหมโดยใชบัตรคํา รูปภาพ 

 2) ขั้นเรียนรูดวยเกม   นําคําศัพทใหมในบทเรียนสอนผูเรียนโดยใช เกม  ใหนักเรียนบอกความหมาย สะกดคํา   

 3) ขั้นฝกการใชคําศัพท ใหนักเรียนฝกใชคําศัพทในประโยคโดยใชเกม โดยเสนอประโยคตัวอยางกอนเลนเกม 

  4) ขั้นสรุป นักเรียนสรุปส่ิงที่เรียนไปแลวจากการเลนเกมที่เรียนดวยตัวนักเรียนเอง 

 5) ขั้นวัดผลและประเมินผล การสังเกตจากการรวมกิจกรรม การตอบคําถามรวมถึงใหนักเรียนทําแบบฝกหัดที่ตอง

ใชคําศัพทที่ไดเรียนไปแลวนํามาใชในการแตงประโยค  

4.2 ผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพท 

ทิศนา แขมมณี (2552 )ไดกลาววา บลูม (Bloom) ไดจัดระดับจุดมุงหมายตามระดับความรูจากต่ําไปสูงไว 6 ระดับ 

คือ ระดับความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินผล ลักษณะของความรู          

แตละระดับและพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรูน้ัน ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดนําระดับการพัฒนาผูเรียนตามแนวคิดของบลูมมาใช

เปนกรอบในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทของผูเรียนไดแก ความรูความจํา ความเขาใจดานการบอกความหมาย ดานการ

สะกดคํา และการนําคําศัพทไปใชในประโยค 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ขอบเขตการวิจัย 

      5.1.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมเครือขายโรงเรียน

ตะวันออกพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไมรวมโรงเรียนขยายโอกาส

จํานวน 5 โรงเรียน ซ่ึงมี 13 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนรวม 320 คน 

     5.1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 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 ผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษ 

     5.1.4 ระยะเวลาในการทําวิจัย ใชเวลาสอน 10 ชั่วโมง แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 10 แผน 

     5.1.5 เน้ือหาที่สอน หนวยการเรียนรูที่ 20 English is Fun รหัสวิชา อ15101 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5  

 5.2 เคร่ืองมือและการสรางเคร่ืองมือการวิจัย 

     5.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชเกมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพท

จํานวน 10 แผนละ  1  ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูนําเกมมาใชจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษดังน้ี      

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทดวยเกม 
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    5.2.2 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก 

 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมสอนคําศัพทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษ จํานวน 

10 แผนๆละ 1 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง 

 

ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมสอนคําศัพทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษ 

แผนการ

จัดการ 

เรียนรูที่ 

เรื่อง 
จํานวน 

ชั่วโมง 

แผนการ

จัดการ 

เรียนรูที่ 

เรื่อง 
จํานวน 

ชั่วโมง 

1 อาชีพ (Jobs) 1 6 เส้ือผา (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) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกม สรางเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ แบงเปน10 เรื่อง ซ่ึงวัดผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพททั้ง 3 ดาน ไดแก ความรู ความจํา ความเขาใจ ดาน การสะกด

คํา 6 ขอ การบอกความหมาย 11 ขอ และการนําไปใชในประโยค 13 ขอ รวม 30  ขอ นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ

เพื่อหาคุณภาพของขอสอบดังน้ี ตรวจสอบหาคาความยากงาย (Difficulty) คือสัดสวนระหวางจํานวนผูตอบขอสอบถูกในแต

ละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยไดคาความยากงาย ระหวาง 0.33-0.83 และตรวจสอบหาคาอํานาจจําแนก 

(Discrimination) โดยไดคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.33 – 1.00  นําขอสอบที่ผานเกณฑในการหาคาอํานาจจําแนกและคา

ความยากงายจํานวน 30 ขอ ไปหาคาความเชื่อม่ันแบบ KR-20 ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.708 

 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

    5.3.1 การดําเนินการกอนการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยไดรับการทดสอบกอนเรียนดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ขอ    

    5.3.2 การดําเนินการทดลอง ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกม 

จํานวน 10 แผนๆละ 1 ชั่วโมง รวมเวลา 10 ชั่วโมง หลังจากน้ันนักเรียนไดรับการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ขอ ซ่ึงเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับการทดสอบกอนเรียน   

 

5.4 การวิเคราะหขอมูล 

    5.4.1  นําคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษ กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ทั้งหมดมาหาคารอยละ (Percent) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    

    5.4.2  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดย

ใช Dependent Samples t-test 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1429 

6. ผลการวิจัย 
 

6.1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียนโดยใช

เกม 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียนโดยใชเกม 

พบวาในภาพรวมนักเรียนไดคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษกอนเรียนโดยใชเกมมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 11.93 

คะแนน หลังเรียนโดยใชเกมมีคะแนนเฉล่ีย 21.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 39.76  และรอยละ 

70.83 ตามลําดับ โดยนักเรียนมีคะแนนกาวหนาเฉล่ียเทากับ 9.32 คะแนน คิดเปนรอยละ 31.06 

 

            6.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลัง

เรียนโดยใชเกม 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียนโดยใชเกม 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม X  S.D. D  t S D  p 

กอนเรียน 28 30 11.93 2.892 
9.32 11.195* 0.83 .000 

หลังเรียน 28 30 21.25 4.469 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

  

จากตารางที่ 2 พบวาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนโดยใชเกม สูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 7.1 ผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากการเรียนดวยเกมสอนคําศัพท

นักเรียนไดคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษ กอนเรียนโดยใชเกมมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 11.93 คะแนน หลัง

เรียนโดยใชเกมมีคะแนนเฉล่ีย 21.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 39.76  และรอยละ 70.83 

ตามลําดับ โดยนักเรียนมีคะแนนกาวหนาเฉล่ียเทากับ 9.32 คะแนน คิดเปนรอยละ 31.06 ทั้งน้ี การจัดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษโดยใชเกมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพท  ผูวิจัยไดนําเกมสอนคําศัพททั้ง 3 ดาน คือ ดานการสะกดคํา ดานการ

บอกความหมาย และดานการนําไปใชในประโยค โดยใชเกมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพททั้งหมด 10 เกม ซ่ึงจากการวิจัย

พบวา นักเรียนทําคะแนนไดมากที่สุด จากเกมดานการบอกความหมาย เกมที่ใชพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทในดานการบอก

ความหมาย ไดแก Robot game Word tennis Vocabulary swap Blind man’s treasure hunt และGroup telepathy 

เปนเกมที่สงเสริมใหนักเรียนไดความรูความจํา ความเขาใจทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานระหวางเรียนมากที่สุดจึงทําใหทํา

คะแนนไดมากที่สุดดังที่  Hansen (1982 : 118) ไดกลาวสนับสนุนวา เกมเปนตัวกระตุนใหนักเรียนสนใจเรียน และเรียนอยาง

มีความสุข เชนเดียวกับ ภัคนิษฐ วรรณเฉลิม (2555) ที่ศึกษาการใชเกมคําศัพทเพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝายประถม) ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่

เรียนดวยเกมคําศัพทประกอบการเรียนการสอนมีคะแนนเฉล่ียทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษสูงกวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

จากงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวาเกมมีสวนสําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถชวยใหผูเรียนจดจําคําศัพทได สวนดานการ

สะกดคํานักเรียนไดคะแนนนอยที่สุดซ่ึงทักษะการเขียนเปนทักษะที่สอนยากที่สุดดังที่ (Byme,1991 : 27 และ สุมิตรา อังวัฒนกุล, 
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2535 : 163 ) กลาววา ทักษะการเขียนเปนทักษะที่สอนยากที่สุดอาจเปนเพราะทักษะการเขียนเปนทักษะที่สอนยากและ

ซับซอนที่สุด เปนกระบวนการที่ตองผานการคิดหลายขั้นตอน ไมวาจะเปนการเรียบเรียงความคิดหรือการเลือกถายทอด

ออกมาเปนลายลักษณอักษร หรือขอความที่สามารถส่ือความหมายไดตรงกับความตองการ  

7.2 ผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนโดยใชเกม สูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีนาจะเปนผลเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยเกมสอนคําศัพทดังที่ 

Weed (1975 : 303-304) กลาววา เกมเปนกิจกรรมที่จะพัฒนาทางดานรางกาย ชวยผอนคลายความตึงเครียด เสริมสรางใหมี

การตื่นตัว และมีบรรยากาศที่แตกตางไปจากการฝกภาษาตามปกติชวยสรางบรรยากาศที่สนุกสนานจะชวยใหนักเรียนสนใจ

บทเรียนภาษาอังกฤษ และเปนเทคนิคหน่ึงในการสอนไวยากรณ ระบบเสียงของภาษาไดดีและสามารถพัฒนาทักษะทางภาษา

ทั้ง 4 ดาน คือ ฟง พูด อาน และเขียน เพื่อนําไปใชในการส่ือสารไดดีอีกดวยเชนเดียวกับ Schultz (1988 อางถึงใน นริสา 

กัลยา, 2552: 69) กลาววา เกมเปนวิธีหน่ึงที่ทําใหนักเรียนไดผอนคลาย ทําใหความตึงเครียดในการเรียนลดนอยลงและลืมวา

กําลังเรียนอยูในหองเรียน ในการเรียนรูภาษาส่ิงที่เปนอุปสรรคใหญคือความตึงเครียดและความกดดัน แสดงใหเห็นวาการ

จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชเกมสามารถชวยพัฒนาความรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ได

อยางมีประสิทธิผล สอดคลองกับผลการวิจัยของ นริสา กัลยา (2552) ไดทําการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

คําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชเกม ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑ คิดเปนรอยละ 73.33 เชนเดียวกับงานวิจัยของ มะลิ อัตถากร (2556) ได

ทําการศึกษาการพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหลักเมือง

มหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกมมีคาเทากับ 

83.79/91.00 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไวและคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบความสามารถในการเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษโดยใชเกมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

8. ขอเสนอแนะ 
 

 8.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย 

  1)  ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษไปทดลองกับกลุมตัวอยางที่มีระดับ

ความสามารถพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ตางกัน เชน กลุมสูง กลุมปานกลาง กลุมออน เปนตน เพื่อศึกษา

วาวิธีสอนน้ีเหมาะสมกับกลุมใดมากที่สุด 

  2)  ควรศึกษาการนําเกมมาใชพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทใหเพิ่มมากขึ้น โดยไมซํ้าเกมเดิม เพื่อใหนักเรียนเกิด

ความสนุกสนานไมเกิดความเบื่อหนาย และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพททั้ง 3 ดานใหเกิดประสิทธิภาพดีขึ้นตอไป 

 

8.2 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชเกมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพท ในแตละขั้นตอนของการจัดการเรียนรูลวนมี

ความสําคัญ และการเลือกเกมใหเหมาะสมกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพท ซ่ึงประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้น

ทบทวนคําศัพท (Warm up) 2) ขั้นเรียนรูดวยเกม (Using Game) 3) ขั้นฝกการใชคําศัพท (Practice) 4) ขั้นสรุป (Wrap 

up) 5) ขั้นวัดผลและประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงในแตละขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังกลาวจะแทรกอยูในแผนการจัดการ

เรียนรูดังน้ัน ผูสอนจึงตองมีการควบคุมเวลา นักเรียนสวนใหญเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการทํากิจกรรม นักเรียน

มักจะแขงขันเพื่อตองการที่จะใหกลุมของตนเองไดชัยชนะอยางเดียว จึงเกิดความวุนวาย สงเสียงดังรบกวนผูอ่ืน บางเกมใช

เวลามาก เน่ืองจากนักเรียนตองใชความคิด ยังไมกลาตัดสินใจ เพราะกลัววากลุมของตนเองจะไดคะแนนนอยกวากลุมของ

ผูอ่ืน หรือบางเกมนักเรียนในกลุมจะเก่ียงกันเพราะตนเองทําไมไดหรือไมก็แยงกันเพราะตนเองสามารถที่จําทํากิจกรรมน้ันได 
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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. 
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1. บทนํา  
 

 นาฏศิลปไทยเปนส่ิงที่บงบอกถึงความเปนเอกลักษณของชาติที่แสดงใหเห็นอารยธรรมอันรุงเรืองของประเทศมาชานาน 

ซ่ึงรัฐบาลไดใหความสําคัญในการธํารงเอกลักษณของชาติและไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

มาตรา57 (1) วา “รัฐตองอนุรักษฟนฟูและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดี

งามของทองถิ่นและของชาต”ิ สอดคลองกับหลักสูตรนาฏศิลปไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเพื่อเปนจุดมุงหมายในการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน ใหเขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอด

ความรูสึกความคิดอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวันและเขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลปประวัติศาสตร

และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของนาฏศิลปที่ เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภู มิปญญาทองถิ่น ภู มิปญญาไทยและสากล

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 96) แตในปจจุบันการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยีทําใหอิทธิพลวัฒนธรรมทาง

ตะวันตกหล่ังไหลเขามาในประเทศไทย เชน การแตงกาย การบริโภคอาหาร การใชชีวิตอยูรวมกันในสังคมสงผลกระทบตอ

คานิยมของเยาวชนไทย ทั้งน้ีเพราะเยาวชนไทยยังไมเขาใจธรรมชาตินาฏศิลปอยางเพียงพอ (รจนา สุนทรานนท, 2555 :96) 

ประกอบกับการสอนนาฏศิลปของครูผูสอนพบวามีความเขมงวดเปนระเบียบ และมีการฝกปฏิบัติอยางหนัก จนทําใหผูเรียน

เกิดความเครียดไมชอบและเบื่อหนายในการเรียนนาฏศิลป ผูเรียนมีหนาที่เปนผูตามและเปนผูรับการถายทอดตลอด ทําให

ผูเรียนขาดทักษะการคิดดวยตนเอง รวมทั้งเปนอุปสรรคตอการสงเสริมดานความคิดสรางสรรค ซ่ึงตองอาศัยการคิดของตนเอง

เปนหลัก จากปญหาดังกลาวทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาความสามารถทางการคิดและทักษะการปฏิบัติของผูเรียน ทําให

นักเรียนสวนใหญไมกลาแสดงออก ขาดทักษะในการวิเคราะหการแสดงตางๆ ไมสามารถสรางสรรคทารําดวยตนเอง จึงทําให

การสอบภาคปฏิบัติออกมาไมมีประสิทธิภาพ และทําใหนักเรียนมีเจตคติไมดีตอการเรียนวิชานาฏศิลป  ดังน้ันบทความน้ีผูเขียน

จึงนําเสนอแนวคิด กระบวนการจัดการเรียนรู และตัวอยางการจัดการเรียนรูตามทฤษฏีไตรอารขิก (Triarchic Theory) 

รวมกับเทคนิคทีมวิเคราะห (Analytic teams) ซ่ึงสงเสริมการคิดวิเคราะหการแสดงจนรูแจงส่ิงน้ันแลวนําไปสรางสรรคผลงาน 

ตลอดจนนําไปแสดงในชีวิตจริงได  

 

2. การคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป  

  

ความคิดสรางสรรคนับวามีความสําคัญอยางยิ่งกับการเรียนรูวิชานาฏศิลป เน่ืองจากจะนําไปสูการประดิษฐคิดคนส่ิง

แปลกใหม การสรางผลงานการแสดงใหม ซ่ึงไมใชเปนเพียงแคสรางความบันเทิงรื่นเริง แตยังมีการแสดงหลายชุดที่เปนส่ือชวย

ในการประชาสัมพันธเพื่ออนุรักษส่ิงที่เปนมรดกของชาตหิรือส่ิงที่กําลังสูญส้ินไป  

กิลฟอรด (Guilford, 1968: 65) กลาววาความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมอง เปนความสามารถที่จะคิด

ไดหลายทิศทางหรือแบบอเนกนัย และความคิดสรางสรรคน้ีประกอบดวย ความคิดริเริ่ม (originality) ความคลองในการคิด 

(fluency) ความยืดหยุนในการคิด (flexibility) และความละเอียดลออในการคิด (elaboration) ดังน้ัน ความคิดอเนกนัย หรือ

ความคิดแบบกระจาย จึงตรงขามกับความคิดเอกนัย หรือความคิดในทิศทางเดียวกันในขณะที่ความคิดอเนกนัย มุงสงเสริมให

เกิดความคิดมาก หลากหลาย ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพราะเชื่อวาความคิดอเนกนัยจะเปนหนทางใหคนพบความคิดที่ดีที่มี

คุณภาพหรือความคิดสรางสรรค 

ทอรแรนซ (Torrance, 1972: 278) อธิบายวา ความคิดสรางสรรคน้ันเปนความสามารถของบุคคลในการสราง

ผลผลิตเพื่อสรางรูปแบบใหม ความคิดใหม ๆ หรือผลิตผลใหม ๆ การรวบรวมประสบการณทั้งหมดที่ผานมาแลวเชื่อมโยงใหเขา

กับสถานการณใหมๆ และส่ิงที่เกิดขึ้นน้ันไมจําเปนตองสมบูรณอยางแทจริง ผลงานน้ันอาจอยูในรูปของผลผลิตทางศิลปะ 

วรรณคดี วิทยาศาสตร หรืออาจเปนเพียงกระบวนการ หรือวิธีการก็ได 
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ความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลปน้ัน มีผูวิจัยหลายทานไดใหคํานิยามไว ความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป คือคะแนน

ความสามารถในการคิดประดิษฐทารําหรือการแสดงออกดวยตนเองของผูเรียนที่แสดงออกถึงการคิดประดิษฐทารําหรือผลงาน

นาฏศิลปที่ไมเคยมีมากอน หรือเปนการปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิงที่มีอยูใหแตกตางไปจากเดิมไปจากเดิม (ชุติกาญจน รุงเรือง, 

2552 :7) ความสามารถ ในการคิดทารํา โดยนําทานาฏยศัพทและภาษทานาฏศิลปมาใชประดิษฐทารํา (มธุรส วงศอําไพ, 2553 

:8) การคิด การจัดทํา แตงและสรางสรรคกริยาอาการทาทางที่เก่ียวกับการแสดงเพื่อส่ือความหมายแทนคําพูดหรือลักษณะการ

ออกแบบสรางสรรคทารําโดย ยึดภาษาทาและแมทาทางนาฏศิลปมารังสรรคใหเปนทารําที่มีความหมายที่แปลกใหมนาสนใจซ่ึง

จะทําใหเกิดเอกลักษณเฉพาะหรือที่เรียกวานาฏยลักษณใหมขึ้นของชุดการแสดงน้ัน ๆ (พัชรียา ทองนพเกา, 2553: 9) 

สรุปไดวา ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป หมายถึง ความสามารถในการสรางสรรคผลงานการแสดง

โดยสรางสรรคทาทางจากนาฏยศัพทและภาษาทาทางนาฏศิลปใหสอดคลองกับเรื่องราวของบทละคร บทเพลงที่กําหนดและ

เกิดความคิดสรางสรรคทั้ง 4 ดาน คือ ความคิดริเริ่ม ความคิด คลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ โดยมี

ลักษณะของทาทางที่แปลกใหม มีความหมาย คิดทาทางไดหลากหลาย สามารถใชองคประกอบนาฏศิลปไดเหมาะสม 

สรางสรรคผลงานตามเวลาที่กําหนด ผลงานมีความสวยงามออนชอยตามรูปแบบนาฏศิลป  

 

3. ทฤษฎีไตรอารขิก  
 

 ทฤษฏีไตรอารขิก (Triarchic Theory) หรือบางทานเรยีกวาทฤษฎีสามศร หรือทฤษฎีสามประสาน ของสเติรนเบอรก 

ไดแยกกระบวนการของเชาวปญญาออกเปน 3 ทฤษฎียอย คือ ทฤษฎียอยดานการคิด (Componential Subtheory) ทฤษฎี

ยอยดานประสบการณ (Experiential Subtheory) และทฤษฎียอยดานการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม (contextual 

Subthoery) ซ่ึงความแตกตางระหวางทฤษฎียอยดานประสบการณและทฤษฎียอยดานปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมจะใชทฤษฎี

ยอยดานการคิดเปนตัวเชื่อมโยงเพื่อใหเกิดความสัมพันธกัน (Sternberg & Sternberg, 2012: 19)    

 สเติรนเบอรกไดแบงแนวคิดเก่ียวกับความสามารถของบุคคลออกเปน 3 ดาน คือ 

 1. ความสามารถในการวิเคราะห  (Analytical Abilities) คือ ความสามารถของบุคคลที่จะเปรียบเทียบความ

เหมือน ความแตกตาง วิจารณ ตัดสินใจ และอธิบายโดยมีเหตุผลประกอบ 

 2. ความสามารถในการสรางสรรค  (Creative Abilities) คือ ความสามารถในการสูสถานการณใหมหรืองานใหม 

แกปญหาดวยความคิดสรางสรรค  การประดิษฐ การจินตนาการ การออกแบบและการคาดคะเน เปนแนวคิดที่แปลกใหมไป

จากส่ิงเดิมๆ 

 3. ความสามารถในการปฏิบัติ  (Practical Abilities) คือ ความสามารถของบุคคลที่จะกําหนดแนวการปฏิบัติ

เพื่อใหบุคคลสามารถสําเร็จไดในชีวิตประจําวัน ทั้งเรื่องที่เก่ียวกับโรงเรียน หรือเรื่องการงาน รวมถึงความสามารถในการ

ปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม 

 สเติรนเบอรก ไดเสนอวิธีที่จะชวยสงเสริมศักยภาพของผูเรียน ที่นอกเหนือไปจากการใหความสําคัญกับความสามารถ

ในดานการจําและความสามารถในดานการวิเคราะห ก็คือในการจัดการเรียนการสอน จะตองครอบคลุมในทักษะทั้ง 4 ดาน 

(Sternberg & Sternberg, 2012: 21) ดังน้ี 

  1. การระลึกขอมูล (Recall) หรือการจํา (Memory)  คือผูเรียนจะตองระลึกและสามารถบอกไดวา ใคร ทําอะไร  

เม่ือไร ที่ไหน อยางไร 

  2. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) คือผูเรียนสามารถวิเคราะห เปรียบเทียบ ประเมินและตัดสินใจในการ

ทําส่ิงตางๆได 

  3. การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) คือผูเรียนสามารถสรางสรรค ประดิษฐ คิดคน จินตนาการ สมมติหรือ

สรางได  



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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  4. การคิดเชิงปฏิบัติ (Practical Thinking) คือนักเรียนสามารถปฏิบัติ ประยุกตใชความรูไดจริง และแสดงขั้นตอน

ของการปฏิบัติได 

 การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีไตรอารขกิของสเติรนเบอรกน้ีมาประยุกตใชเปนขั้นตอนการจัดการเรียนรู

ในรายวิชานาฏศิลป ใหสามารถวิเคราะหทาทาง สรางสรรคการแสดง และ นําไปประยุกตใชในสถานการณจริงได มี

กระบวนการตามขั้นตอน ดังน้ี 

 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  

  อธิบายจุดมุงหมายและเรื่องที่นักเรียนจะตองเรียนรูและทําไดเม่ือจบบทเรียน 

 2. ขั้นสอน  

  จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนพัฒนาความสามารถทางการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค และการ

ประยุกตใชทําไดเม่ือจบบทเรียน 

 3. ขั้นฝกทักษะ 

  ฝกทักษะใหนักเรียนพัฒนาความสามารถทางการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค และการประยุกตใชอยาง

สมดุล 

 4. ขั้นประเมินผล  

  ประเมินความสามารถทางการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การประยุกตใชของนักเรียน 

 ในการแสดงนาฏศิลปสวนใหญเปนการแสดงเปนทีม ดังน้ัน ในการจัดการเรียนการสอนควรมีเทคนิคที่ชวยสงเสริม

การทํางานหรือเรียนรูเปนกลุมใหผูเรียน เทคนิคทีมวิเคราะหจึงเปนเทคนิคหน่ีงที่จะไดนําเสนอในลําดับตอไป 

 

4. เทคนิคทีมวิเคราะห (Analytic teams) 
 

 เทคนิคทีมวิเคราะห เปนเทคนิคหน่ึงในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ (Collaborative Learning) เปนเทคนิค

ที่ใหสมาชิกในทีมมีบทบาทหนาที่และงานโดยเฉพาะ เพื่อปฏิบัติการอานส่ิงที่ไดรับมอบหมาย การฟงบรรยาย หรือดูวีดีทัศน 

บทบาทตาง ๆของสมาชิก เชน ผูสรุป ผูเชือ่มตอขอมูลที่เก่ียวกับงานที่ไดรับมอบหมายกับความรูเดิม หรือส่ิงแวดลอมภายนอก 

ผูนําเสนอ และผูวิจารณ เนนกระบวนการวิเคราะหมากกวากระบวนการกลุม  

 เทคนิคน้ีมีประโยชนชวยใหผู เรียนไดเรียนรูและเขาใจกิจกรรมที่ เนนการวิเคราะหอยางหลากหลาย และมี

ประสิทธิภาพเม่ือครูมอบหมายหนาที่ตาง ๆ ในการฝกหัด โดยแบงกระบวนการออกเปนสวนตาง ๆ  และมอบหมายใหเปน

รายบุคคล ผูเรียนสามารถเรียนรูและปฏิบัติในเวลาเดียวกัน เปนการใหผูเรียนเตรียมการเพื่อแกปญหาที่มีความซับซอนขึ้น 

 การจัดตั้งทีม สมาชิกแตละคนจะไดรับมอบหมายงานที่แตกตางกัน เพื่อดําเนินการอยางมีสวนรวมทุกคน เพราะทําให

ผูเรียนแตละคนสามารถบอกไดวา งานของฉันคือเปนนักวิจารณ หรือคิดคําถาม หรือหาตัวอยาง เปนตน การกําหนดหนาที่ทํา

ใหสมาชิกทุกคนในกลุมมีสวนรวมมากขึ้น ชวยใหผูที่ชอบทํากิจกรรมและไมชอบกิจกรรมตองมีสวนรวมในทีมทุกคน (Barkley, 

Cross & Major, 2014: 249)  มีแนวทางจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

 1. แบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน ตามความถนัดหรือความสนใจของผูเรียน 

 2. ผูสอนบรรยายฉายวีดีทัศน หรือมอบหมายงานใหศึกษาจากเอกสาร โดยใหเวลาของแตละกลุมศึกษาและรวมกัน

วิเคราะหส่ิงที่ไดรับมอบหมาย  

 3. เตรียมขอมูลนําเสนอ โดยการพูดสรุป หรือการเขียนผลจากการวิเคราะห 

 4. รายงานผล หรือสรุปความรูหนาชั้นเรียน  
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5. การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีไตรอารขิกรวมกับเทคนิคทีมวิเคราะห 
 

ผูเขียนไดนําขั้นตอนของการจัดการเรียนรูตามตามทฤษฎีไตรอารขิกและเทคนิคทีมวิเคราะห มาสังเคราะหเปนขั้นตอนการ

จัดการเรียนรูตามทฤษฎไีตรอารขิกรวมกับเทคนิคทีมวิเคราะหไดขั้นตอนการจัดการเรียนรู แสดงตามผังภาพที่ 1 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังภาพที่ 1 แสดงการจัดการเรียนรูตามทฤษฎไีตรอารขิกรวมกับเทคนิคทีมวิเคราะห 

 

จากผังภาพที่ 1 อธิบายการกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามทฤษฎไีตรอารขิกรวมกับเทคนิคทีมวิเคราะห ในแตละขั้นตอน ดังน้ี 

ข้ันที่ 1 ทบทวนช้ีแจง 

 ผูสอนชี้แจงจุดมุงหมายในการเรียน และรวมทบทวนความรูเดิมกับผูเรียน  

ข้ันที่ 2 แบงกลุมวิเคราะหเชิงเหตุผล 

 ใหนักเรียนแบงกลุมจํานวนกลุมละ 4 - 5 คน นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหถึงความเปนมาในการประดิษฐ

กระบวนทารํา จากวีดีทัศนการแสดงชุด “ระบําชาวนา”  

 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบไตรอารขิก 

(ชลิดา พันธุพิมพ, 2551) 

3. ขั้นฝกทักษะ 

ฝกทักษะใหนักเรียนพัฒนาความสามารถ

ทางการคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิง

สรางสรรค และการคิดเชิงปฏิบัติอยางสมดุล 
 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  

อธิบายจุดมุงหมายและเรื่องที่นักเรียนจะตอง

เรียนรูและทําไดเม่ือจบบทเรียน 

2. ขั้นสอน  

จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนพัฒนา

ความสามารถทางการคิดเชิงวิเคราะห การคิด

เชิงสรางสรรค และการคิดเชิงปฏิบัติทําไดเม่ือ

จบบทเรียน 

4. ขั้นประเมินผล  

ประเมินความสามารถทางการคิดเชิง

วิเคราะห การคิดเชิงสรางสรรค การคิดเชิง

ปฏิบัติของนักเรียน 

การจัดการเรียนรูแบบไตรอารขิก

รวมกับเทคนคิทีมวิเคราะห 

ขั้นที่ 1  ทบทวนชี้แจง 

ผูสอนรวมทบทวนความรูเดิมกับผูเรียนและ

ชี้แจงจุดมุงหมายในการเรียน 

ขั้นที่ 2 แบงกลุมวิเคราะหเชิงเหตุผล 

ใหนักเรียนจัดกลุม กลุมละ 4-5 คน ชวยกัน

วิเคราะหวีดีทัศน เอกสาร หรือส่ิงที่ผูสอน

มอบหมายใหรวมกันทําในกลุม 

ขั้นที่ 3 ทุกคนชวยพินิจ 

ทุกคนในชั้ น เรี ยนร วม กันอภิปรายหั วข อที่

วิเคราะห แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

โดยครูผูสอนแนะนํารายละเอียดยอย ๆ เพิ่มเติม 

ขั้นที่ 4 รวมคิดแปลกใหม 

นักเรียนวิเคราะหรายละเอียดยอย ๆ เพิ่มเติม

เพื่อสรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรมใหม แลว

เขียนสรุปขอมูลในการสรางสรรคผลงาน จากน้ัน

ลองปฏิบัติหรือนําไปใชเพื่อปรับปรุงแกไข 

ขั้นที่ 5 นําไปใชและประเมิน 

นําเสนอผลงานหรือนวัตกรรมใหมในสถานการณ

จําลองและรับการประเมินผลจากครูและเพื่อน 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิคทีมวิเคราะห 

1. แบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุม ๆ 

4-5 คน ตามความถนัดหรือความ

สนใจของผูเรียน 

2. ผูสอนบรรยาย ฉายวีดีทัศน หรือ

มอบหมายงาน ใหศึกษาจาก

เอกสาร โดยใหเวลาแตละกลุม

ศึกษาและวิเคราะหส่ิงที่ไดรับหมอบ

หมายรวมกัน 

3. เตรียมขอมูลนําเสนอโดยการการ

พูดสรุปการวิเคราะห หรือการเขียน

ผลจากการวิเคราะห 

4. รายงานผลหนาชั้นเรียน หรือ

สรุปความรู 
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ภาพที่ 1 ตัวอยางการสรางสรรคทารําจากทาทางการเกี่ยวขาว 

 

 
ภาพที่ 2 ตัวอยางการสรางสรรคทารํามาจากทาทางการไถนา 

 

 
ภาพที่ 3 ตัวอยางการสรางสรรคทารํามาจากทาทางการหวานเมล็ดขาว 

(ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=lUTBI55Uisw) 

 

ข้ันที่ 3 ทุกคนชวยพินจิ 

 นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายทารํา จากวีดีทัศนที่ไดดู โดยใหแตละกลุมนําเสนอขอมูลจากการวิเคราะหความ

เปนมาของทารํา และครูรวมกับนักเรียนอภิปรายถึงองคประกอบตางๆในการสรางสรรคการแสดงนาฏศิลปขึ้นใหม เชน ความ

ออนชอยของทารํา จังหวะของเพลง การแตงกาย และอุปกรณในการแสดง เปนตน เม่ือนักเรียนวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ 

ไดแลว จะสามารถนําไปสรางสรรครายละเอียดยอย ๆ ของการแสดงในทีมตนเองได 
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ภาพที่ 4 ตัวอยางอุปกรณในการแสดง 

 

ข้ันที่ 4 รวมคิดแปลกใหม 

 ครูกําหนดใหนักเรียนแตละกลุม สรางสรรคทารํา โดยคิดประดิษฐทารําจากการวิเคราะหทาทางการประกอบอาชีพ

ในทองถิ่น มาสรางสรรคทารําใหเกิดความออนชอย แลวเขียนสรุปขอมูลทารําและองคประกอบตางๆในการสรางสรรคทารํา

ประกอบเพลงลงในรูปแบบของหนังสือเลมเล็ก จากน้ันนักเรียนฝกปฏิบัติทารํารวมกันในกลุม 

 
ภาพที่ 5 ตัวอยางหนังสือเลมเล็ก 

 

ข้ันที่ 5 นําไปใชและประเมิน 

 นักเรียนนําเสนอขอมูลองคประกอบการแสดงดานตาง ๆ ที่ไดจากการวิเคราะหในการสรางสรรคทารํา (หนังสือเลม

เล็ก) จากน้ันทําการแสดงในสถานการณจําลอง และฟงผลประเมินการแสดง 

 

6. บทสรุป 
 

 แนวความคิดการจัดการเรียนรูตามทฤษฎไีตรอารขิกรวมกับเทคนิคทีมวิเคราะห เปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียน

มีทักษะดานการวิเคราะห และทักษะการทํางานเปนทีมไปพรอม ๆ กัน โดยการวิเคราะหสถานการณ ขอมูล หรือเน้ือหาในการ

เรียน แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันดวยเหตุผลภายในกลุมหรือในทีมของตน จนเกิดความรูแจงแลวสามารถสรางสรรค

ผลงานการแสดงใหมซ่ึงนําไปใชไดในสถานการณจริงไดสมดุล  
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การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R 

รวมกับเทคนคิรวมกันเรียนรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 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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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 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 คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียน อยูในระดับมากที่สุด 
 

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  
 

การอานเปนทักษะที่มีความสําคัญและจําเปนสําหรับชีวิตในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ นับวาเปน

ภาษาตางประเทศที่เปนเครื่องมือในการส่ือสาร คนที่อานภาษาอังกฤษไดดีกวายอมสืบคนและพัฒนาทุกดานไดมากกวา       

(บัณฑิต ฉัตรวิโรจน, 2549: 1) เพราะการอานมีความสําคัญชวยใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต เปนหัวใจสําคัญในการเรียนการ

สอน เปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและเปนเครื่องมือในการเรียนรู ส่ิงตางๆอยางรวดเร็ว กวางขวางยิ่งขึ้น จึงสรุป

ไดวาการอานเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูส่ิงตางๆไดดียิ่งขึ้น แมวาทักษะการอานจะมีความสําคัญใน

การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน และจากประสบการณการสอนในโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม พบวาคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจําปการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉล่ีย 2.20 ซ่ึงต่ํากวารอยละ 50 (โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา, 2559: 7) ซ่ึงในการทดสอบมี  การวัด

ความสามารถในการอานดวย เหตุน้ีผูวิจัยเห็นวาควรหาวิธีสอนที่จะสงเสริมและพัฒนาการอานเพื่อใหเกิดความเขาใจในการ

อานภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับการอานพบวา รูปแบบวิธีการสอนแบบ SQ4R 

เปนวิธีการสอนใหผูเรียนมีความเขาใจในการอานที่มีประสิทธิภาพประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังน้ี 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

สอนอานแบบ SQ4R มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลชวยเสริมสรางการเรียนรูของนักเรียนดานความเขาใจในการอาน

ภาษาอังกฤษจึงควรสนับสนุนใหครูผูสอนนําวิธีการจัดการเรียนรูดังกลาวไปใชจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ (วรัชยา สําราญรมย, 2557; สุพรรณี ไกยเดช, 2558; Başar, 2017) 

ถึงแมวาการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลชวยเสริมสรางการเรียนรูของผูเรียนแตก็มี

ขอจํากัดของการจัดกิจกรรมการสอนแบบ SQ4R  เพราะเปนการสอนดวยเทคนิคเดียวซํ้าๆ ทําใหผูเรียนเคยชินและเบื่อหนาย

สงผลใหขาดความกระตือรือรนในการเรียนดังน้ันควรมีการผสมผสานเทคนิคการสอนอ่ืนๆรวมกับการสอนแบบ SQ4R เพื่อให

การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพชวยเสริมสรางการเรียนรูของนักเรียนดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษผูวิจัย

จึงสนใจศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเพราะเปนการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธและรวมกันทํางานเปนกลุม

ซ่ึงสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2556: 107) กลาววาการเรียนรูแบบรวมมือเปนการสอนที่เนนใหผูเรียนชวยกันในกันเรียนรู 

โดยมีการจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีการพึ่งพาอาศัยกันในการเรียนรู มีการทํางานรวมกันเปนกลุม และมีการแบงหนาที่

รับผิดชอบรวมกัน  โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT ( Learning Together ) เปนเทคนิคที่งาย ไมซับซอน

และ เปนวิธีการที่เหมาะสมกับเน้ือหากิจกรรมการเรียนที่มีลําดับขั้นตอนแนนอน ผูเรียนทํางานรวมกันภายในกลุมโดยแบง

หนาที่รับผิดชอบอยางเดนชัด ดังน้ันการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT จึงเหมาะสมกับการจัดการกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

SQ4R เพราะมีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนและมีสวนสนับสนุนใหกิจกรรมการเรียนรูไมนาเบื่อ จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความ

มุงม่ันที่จะพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค LT  เพื่อเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ใหเกิดประสิทธิภาพ       

 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย      
             

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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. นักเรียนมีระดับความพึงพอใจ ตอวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่5 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก 

     

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                                                                                                      
 

ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับ

เทคนิครวมกันเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง                                                                                                                                 

5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ของ

โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 7 หองเรียนซ่ึงในแตละหองมีนักเรียน 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                                                                                                                                                

ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย                                                                                                                                

ตัวแปรตน  คือ วิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู                                                                                               

ตัวแปรตาม คือ 5.2.1 ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ                                                                                  

        5.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู  

 5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย                                                                                                                                       

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ีคือ    

5.3.1 แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา           

อ 30204 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 6 หนวยการเรียนรู คัดเลือกบทอานที่นํามาใชเปนเน้ือหาในการเรียนการสอนซ่ึงเปน

ขอมูลตามความสนใจ ไดแก หนวยการเรียนรูเรื่อง 1) Celebration 2) Food  3) Amazing people 4) Internet             

5) Invention  6) Nature’s Disasters โดยใชเกณฑในการพิจารณาคือ ความยากงายของบทอาน ความนาสนใจของบทอาน 

และความยาวของบทอานเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 แผน แผนละ 2 

ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ดวยการใชการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู 

5.3.2 แบบทดสอบวัดผลการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ                                                                                                    

5.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการใชการจัดการเรียนรู

แบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู 

 5.4 การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

5.4.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ จากเอกสารงานวิจัยที่ เ ก่ียวของกับความสามารถดานการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยการใชการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรูและศึกษาหลักสูตร

สถานศกึษากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ผลการเรียนรูเพื่อกําหนดเน้ือหาในแตละแผนการจัดการเรียนรูและออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอนจากน้ันจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 6 แผน 

5.4.2 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและการวัดผลและประเมินผลเพื่อเปน

แนวทางในการสรางแบบทดสอบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจเพื่อสรางแบบทดสอบความสามารถ

ดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 40 ขอ 
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5.4.3 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการสรางสอบถามความพึงพอใจ เพื่อสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการใชการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 30 ขอ 

5.4.4 นําแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและ

แบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา แผนการ

จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สรุปผลการ

วิเคราะหความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-6 โดยรวมเฉล่ีย 4.27 อยูในระดับคุณภาพ มาก 

แบบทดสอบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคาดัชนีความ

สอดคลองของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูและความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ( IOC) เทากับ 0.71 

ขอสอบที่คัดไวใชมีคาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.25-0.77 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.22-0.67  ไดคาความเชื่อม่ัน

แบบทดสอบเทากับ 0.84 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการใชการจัดการ

เรียนรูแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู มีคาดัชนีความสอดคลอง และความเหมาะสม (IOC) เทากับ 0.96 ซ่ึงมีคา

ความเที่ยงตรงใชได 

5.5 การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

5.5.1 ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

5.5.2 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิค

รวมกันเรียนรู 

5.5.3 ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน 

5.5.4 นักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนรู SQ4R 

รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู  

5.5.5 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

 

6. ผลการวิจัย                                                                                                                                   
 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีรายละเอียด ดัง

ตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดย

ใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน X  S.D. df t 

กอนเรียน 40 16.60 3.57 39 10.17* 

หลังเรียน 40 22.00 2.55 

* p < 0.05 

   

จากตารางที่ 1 แสดงวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียน กอนเรียนมีคาเฉล่ีย

เทากับ 16.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.57 และหลังเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 22.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
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2.55 และเม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนพบวาคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว       

 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิค

รวมกันเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีรายละเอียด ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิค

รวมกันเรียนรู ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน 

 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ ระดับ 

ความพึงพอใจ X     S.D. 

ดานเน้ือหา 4.65 0.22 มากที่สุด 

ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู 4.51 0.36 มากที่สุด 

ดานส่ืออุปกรณการเรียนรู 4.50 0.24 มาก 

ดานการวัดและการประเมินผล 4.45 0.24 มาก 

                                       รวม 4.52 0.26 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 2 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกัน

เรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.52, S.D.= 0.26) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือดาน

เน้ือหาอยูในระดับ มากที่สุด ( X  = 4.65, S.D.= 0.22) รองลงมาคือดานกิจกรรมการจัดการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด ( X  

= 4.51,S.D.= 0.36) และดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือดานการวัดและการประเมินผลอยูในระดับมาก ( X  = 4.45, S.D.= 

0.24) 

 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และเม่ือ

เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนพบวาคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิค

รวมกันเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.52, S.D.= 0.26 ) 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย  
 

 การวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี  

 1. ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกัน

เรียนรู มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ทั้งน้ีเปนเพราะการเรียนการสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรูเปนการสอนอานที่เปนระบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน

และเปนการสอนอานแบบซํ้าๆอยางละเอียดเริ่มตั้งแตการสํารวจไดดูเน้ือเรื่องอยางกวาง ๆ ขั้นตอนตอไปคือขั้นตั้งคําถาม ทํา
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ใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการอานเพราะการใชคําถามจะชวยใหผูเรียนไดแนวคิดจากคําถามและพยายามหาคําตอบเม่ือ

ผูสอนถามและเปนการทําใหเกิดการอานยังมีเปาหมาย ดังน้ันการฝกตั้งคําถามจึงเปนขั้นตอนการอานที่จะทําใหผูเรียนน้ันได

อานอยูในขอบเขตที่ตั้งไวแลวจะทําใหเขาใจดีและเร็วขึ้น ทําใหผูเรียนไดอานเพื่อจับใจความและจับประเด็นสําคัญ ๆ โดย

แทจริงมีการจดบันทึกในสวนที่สําคัญและจําเปน โดยใชขอความอยางรัดกุมหรือยอ ๆ ตามความเขาใจของผูเรียน โดยใชภาษา

ของตัวเองนอกจากน้ีผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ผูเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองหรือความคิดเห็นไมสอดคลอง

และไดขยายความส่ิงที่ไดอานโดยการเชื่อมโยงความคิดจากบทอานกับความรูเดิม ประกอบกับในขั้นตอนของ SQ4R ผูวิจัยได

นําบทบาทของสมาชิกในกลุมไปสอดแทรกไวเพื่อใหผูเรียนรวมกันเรียนรูที่ตองพึ่งพากันและทํางานดวยกันภายใตบรรยากาศ

ของความชวยเหลือและสงเสริมกันทุกคนมีความรับผิดชอบ ทําใหนักเรียนแตละคนตั้งใจเรียนและชวยกันทํางาน สงผลให

บรรยากาศการเรียนการสอนไมนาเบื่อโดยสมาชิกคนที่ 1 สํารวจ ตั้งคําถาม อานอยางรอบคอบ ทบทวน คนที่ 2 สํารวจ                  

อานอยางรอบคอบและหาคําตอบ ทบทวน คนที่ 3 สํารวจ อานอยางรอบคอบ จดบันทึก ทบทวน คนที่ 4  สํารวจ  อานอยาง

รอบคอบ สรุปใจความ ทบทวน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วรัชยา สําราญรมย (2557) สุพรรณี ไกยเดช (2558) Başar 

(2017) ที่พบวา การจัดการเรียนการสอนแบบ SQ4R มีประสิทธิผลในการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจ  

 2. ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยภาพรวมพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ผลการวิเคราะหขอมูลจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยภาพรวมพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.52, S.D.= 0.26) แสดงวา

นักเรียนมีความพึงพอใจตอวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับเทคนิครวมกันเรียนรู เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด

คือดานเน้ือหาอยูในระดับ มากที่สุด ( X  = 4.65, S.D.= 0.22) รองลงมาคือดานกิจกรรมการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก

ที่สุด  ( X  = 4.51, S.D.= 0.36) และดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือดานการวัดและการประเมินผลอยูในระดับมาก ( X  = 

4.45, S.D.  = 0.24) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูเรียนไดมีสวนรวมในการคัดเลือกบทอานตามความสนใจ และไดฝกฝนทักษะการ

อานที่มีลําดับขั้นตอนที่เปนระบบชัดเจน โดยแตละขั้นตอนมีกิจกรรมกระตุนใหไดฝกคิดสงเสริมใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย

ตนเอง มีการแสดงความคิดเห็น และมีความรับผิดชอบในการทํากิจกรรมกลุมเปนการเปดรับประสบการณใหมเพิ่มขึ ้น

ตลอดเวลาทําใหผูเรียนมีบทบาทในการรวมตัดสินใจตลอดกระบวนการของการเรียนรูสงผลใหผูเรียนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วรัชยา สําราญรมย (2557)  ที่พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจดวยวิธีสอนแบบ 

SQ4R อยูในระดับมากที่สุด 

 

9. ขอเสนอแนะ 
  

 จากการวิจัย การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับ

เทคนิครวมกันเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนและ

การวิจัยครั้งตอไปน้ี ดังน้ี 

 9.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช   

  9.1.1 ครูควรจะชี้แจงอธิบายขั้นตอนการทํากิจกรรมใหนักเรียนเขาใหละเอียดในการสอนคาบแรก เพราะ

นักเรียนไมคุนเคยกับวิธีการสอนแบบน้ี เม่ือนักเรียนสามารถจดจําขั้นตอนไดแลวในการสอนแผนการสอนตอๆไป 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

อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาไปใชกับนักเรียนในระดับอ่ืน เพราะการอานเพื่อความเขาใจเปนส่ิงที่จําเปนที่นักเรียนตองไดรับ

การพัฒนาทุกระดับชั้น                                                                   

  9.2.2 ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคการสอน

แบบรวมกันเรียนรู (LT) กับการสอนอานแบบอ่ืนๆ เชน การสอนอานแบบ MIA เมอรดอกช หรือการสอนอานแบบ DR-TA 

 

10. เอกสารอางอิง 
 

ทิศนา  แขมณี. (2556). ศาสตรการสอน  (พิมพครั้งที่ 17).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

บัณฑิต ฉัตรวิโรจน. (2549) การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: พัฒนศึกษา. 

โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา. (2559). รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ประจําป

การศึกษา 2559. นครปฐม : ฝายวิชาการ โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา. 

วรัชยา สําราญรมย. (2557). การศึกษาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและการคิดวิเคราะหของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการใชการจัดการเรียนรูแบบSQ4R รวมกับแผนผังความคิด. วิทยานิพนธ

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรการสอน บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

สุพรรณี ไกยเดช. (2558). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอานเพื่อความเขาใจและการทํางานเปนทีม เร่ือง 

Love Our Environment ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 6 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมรวมมือ

แบบ CIRC กับแบบ SQ4R. วิทยานิพนธปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.                                                                                                                                 

Başar, B. (2017).  Effect of the SQ4R Technique on the Reading Comprehension of Elementary School 4th 

Grade Elementary School Students. International Journal of Instruction, 2017 (10), 131-144. 

Robinson, F.P. (1970). Effective study (4th ed). New York: Harper & Row. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1448 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

แนวทางการสอนอานภาษาอังกฤษเพือ่ความเขาใจดวยการจัดการเรียนการสอน 

แบบบรูณาการของเมอรดอกซรวมกบัเทคนิค 5W1H 

The Guidelines for Teaching English Reading Comprehension through 

Murdoch Integrated Approach and 5W1H Technique  
 

พัทธมน  หนอสุวรรณ1* และบญุสม ทบัสาย2  

 
1นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2อาจารย ดร., กลุมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*pathamon1@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ 1) แนวคิดเก่ียวกับการสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกซรวมกับเทคนิค 5W1H  

เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และ 2) แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ของเมอรดอกซรวมกับเทคนิค 5W1H การสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกซเปนวิธีการสอนแบบหน่ึงที่ใชในการพัฒนา

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยนําทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และ

การเขียน มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูควบคูกันไป และเทคนิคการตั้งคําถามแบบ 5W1H เปนวิธีหน่ึงที่ชวยสงเสริมให

ผูเรียนเกิดความเขาใจโครงสรางและเน้ือความที่อาน การจัดการเรียนการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซรวมกับเทคนิค 

5W1H ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นถามคําถามนํากอนการอาน  2) ขั้นหาความหมายของคําศัพท 3) ขั้นอานเน้ือเรื่อง  

4) ขั้นทําความเขาใจเน้ือเรื่อง 5) ขั้นถายโอนขอมูล 6) ขั้นทําแบบฝกหัดตอชิ้นสวนประโยคและเรียงโครงสรางอนุเฉท และ       

7) ขั้นประเมินผลและแกไข โดยนําเทคนิค 5W1H ไปใชการตั้งคําถามในขั้นทําความเขาใจเน้ือเรื่อง  
 

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  

 ทักษะทางภาษาอังกฤษประกอบดวย 4 ทักษะ ไดแก ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดใหภาษาตางประเทศกลุมสาระที่ 8 เปนกิจกรรมที่เสริมสรางความเปนมนุษย และ

ศักยภาพพื้นฐานในการคิดและการทํางาน โดยมีเปาหมายหรือผลที่คาดหวังใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ 

รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก ทักษะที่มีความสําคัญและมีความจําเปน

ตอการศึกษามากที่สุดคือทักษะการอานภาษาอังกฤษ เน่ืองจากการอานเปนกระบวนการเพิ่มพูนความรู และเปนพื้นฐานของ

การเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ เปนกระบวนการส่ือความทางความคิด อารมณ และความรูสึกนึกคิด กอใหเกิดความรู ประสบการณ 

มุมมองและวิสัยทัศนที่กวางไกล ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหรูเทาทันเหตุการณ สามารถปรับตัวเขากับสังคม การอานสามารถ

ทําไดทุกเวลา ทุกสถานที ่และเปนทักษะที่คงอยูไปตลอดชีวิต (พะนอ สงวนแกว, 2553; ฉลอง รัตนพงษ, 2557) จุดมุงหมาย

ของการอานมี 2 ประการ คือการอานเพื่อศึกษาหาความรู การอานเพื่อความเพลิดเพลิน (กณวรรธน  บุญหลา, 2558;                            

รินทรลภัส เฉลิมธรรมวงษ, 2557; เดนฟา แกวภักดี, 2554) ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษจะประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ ไดแก 1. สติปญญาของผูเรียน  2. องคประกอบทาง

สรีระ 3. สภาพแวดลอมรอบตัว 4. ความพรอมของผูเรียน และ 5. บทความที่ใชในการฝกอาน (เกรียงไกร วงคจันทรเสือ, 

2554) นอกจากน้ีการอานเพื่อความเขาใจเปนกระบวนการแปลความจากการเขียนโดยอาศัยกระบวนการทางสมอง เพื่อใหเกิด

ความเขาใจคํา วลี และประโยค รวมถึงโครงสรางประโยคของเรื่องที่อาน เพื่อใหเกิดความเขาใจเรื่องราวทั้ งหมดที่อาน                     

โดยเชื่อมโยงปจจัยตาง ๆ และการนําเอาประสบการณเดิมมาชวยตีความเพื่อใหเกิดความเขาใจเรื่องราวไดดียิ่งขึ้น (Carrell, 

1984)  

 ทักษะการอานเปนทักษะสําคัญในการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ เน่ืองจากการทําขอสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษน้ัน

ตองใชทักษะการอานเปนสวนใหญ เพื่อเขาใจเรื่องราว เขาใจประโยคคําถามและประโยคคําตอบที่ถูกตอง นอกจากน้ียังมี

ความสําคัญตอการวิเคราะหเรื่องราวที่กําหนดให ซ่ึงนักเรียนจํานวนมากประสบปญหาในดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ

เขาใจ เน่ืองจากใชเวลาในการอานขอความนานเกินความจําเปน และพบวาหลังการสอนแลว นักเรียนไมเขาใจเน้ือหาใน               

บทอาน ไมสามารถจับใจความสําคัญ และไมสามารถเชื่อมโยงเน้ือหาที่อานได (อําภา วิฬุวัน; 2558) 

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยเก่ียวกับการสอนอาน พบวาการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) 

เปนวิธีการสอนอานที่สามารถชวยพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนไปพรอมกัน ทําใหผูเรียนสามารถฝกฝนไดอยาง

ตอเน่ืองและเปนขั้นตอน เปนการจัดระบบทางการคิดใหแกผูเรียน และผูสอนสามารถสอดแทรกกลวิธีที่เหมาะสมแกผูเรียนได

ในทุกขั้นตอน ซ่ึงผูเขียนมีความเหน็วาการนําเทคนิคการตั้งคําถามแบบ 5W1H ซ่ึงเปนกิจกรรมที่สามารถลดความวิตกกังวลใน

การใชภาษาและชวยใหผูเรียนเขาใจโครงสรางและเน้ือความที่อานมาใชรวมกับการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ         

จะชวยใหผูเรียนสามารถอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจไดดียิ่งขึ้น 

 

2.  รูปแบบการเรียนการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ 

การสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซถูกพัฒนาโดย George S. Murdoch อาจารยสอนภาษาประจํา

มหาวิทยาลัยคูเวตโดยยึดหลักจิตภาษาศาสตร (Psycholinguistic) ซ่ึงเปนจิตวิทยาในการคิดและการสอนภาษาตางประเทศ

เพื่อการส่ือสารขึ้น โดยใชชื่อวา “A More Integrated Approach to Teaching of Reading” เมอรดอกซไดออกแบบ              

การสอนแบบบูรณาการขึ้น โดยออกแบบใหเปนการสอนอานที่นําทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนมาใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูควบคูกันไป แตจะเนนทักษะการอานเปนพิเศษ การจัดการเรียนการสอนน้ีสามารถชวยพัฒนาผูเรียนใหเปน

ผูรอบรูทางภาษามากยิ่งขึ้น และเนนกระบวนการคิดทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการคิดที่เก่ียวกับการแกปญหา มีการรวมกัน

อภิปรายโดยนําประสบการณเดิมมาผสมผสานกับประสบการณใหม เพื่อแกปญหาที่กําลังประสบอยู เมอรดอกซ (Murdoch, 

1986) ใหแนวทางในการสอน 7 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1450 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

1.  ขั้นถามนํากอนการอาน (Asking priming questions) เปนขั้นตอนที่ครูผูสอนจะตั้งคําถาม หรือขอความเก่ียวกับ

เรื่องที่อาน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อกระตุนใหเกิดการอภิปรายรวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน เปนการโนมนาวใหผูเรียนสนใจ

เรื่องที่จะอาน  

2.  ขั้นหาความหมายของคําศัพท (Finding the meaning of vocabularies) ขั้นตอนน้ีมีจุดประสงคเพื่อตองการให

ผูเรียนเขาใจคําศัพทซ่ึงเปนคําสําคัญ (Key words)  

3.  ขั้นอานเน้ือเรื่อง (Reading the text) ผูสอนแจกบทอานใหผูเรียนอานตามเวลาที่กําหนด ซ่ึงในเน้ือหาน้ันจะ

แตกตางกับเน้ือหาปกติ คือ จะมีคําถามยอยแทรกอยู ซ่ึงคําถามในเรื่องจะเปนส่ิงเรา (Stimulus) การที่ผูเรียนเขียนตอบ คือ

การตอบสนอง (Response) และไดรับแรงเสริม (Reinforcement) จากการเฉลยคําตอบในตอนหลัง 

4.  ขั้นทําความเขาใจเน้ือเรื่อง (Understanding the text) เปนขั้นที่จะใชทดสอบความเขาใจของผูเรียนจากการให

ผูเรียนเติมขอความจากประโยคที่ผูสอนกําหนดไว โดยผูเรียนเขียนเติมประโยคเหลาน้ัน ใหเปนประโยคขอความที่สมบูรณตาม

เน้ือเรื่อง นักเรียนควรใชภาษาและสํานวนของตัวเอง แตหากผูเรียนไมสามารถทําได อาจจะแกไขโดยวิธีเลือกประโยคที่เปน

ใจความสําคัญของเรื่อง (Main Idea) มาเติมประโยคใหสมบูรณ  

5.  ขั้นถายโอนขอมูล (Transferring Information) เปนขั้นของกิจกรรมที่ใหผูเรียนนําความรูหรือขอมูลที่ไดจากการ

อานมาเสนอใหมในรูปแบบอ่ืน เชน รูปแบบตาราง แผนภูมิ กราฟ หรือแผนที่ อยางใดอยางหน่ึง ตามความเหมาะสมของ

ขอมูลหากผูเรียนสามารถแปลงขอมูลใหเปนอีกรูปแบบหน่ึง แสดงวาผูเรียนและมีความรูในส่ิงที่อานแลว กิจกรรมน้ีจะชวย

พัฒนาความสามารถในการอานและพัฒนาความสามารถดานการเขียนดวย 

6.  ขั้นทําแบบฝกหัดตอชิ้นสวนประโยคและเรียงโครงสรางอนุเฉท (Jigsaw Exercise & Paragraph Structure)           

ขั้นน้ีผูสอนใหประโยคมาจํานวนหน่ึง แลวใหผูเรียนเรียบเรียงอนุเฉทหรือกิจกรรมการตอชิ้นสวน สําหรับกิจกรรมน้ีเปน

ประโยชนตอการฝกพูดและคิด ผูเรียนตองใชสมาธิอยางมากเพื่อตอชิ้นสวนตาง ๆของประโยคเหลาน้ันใหเปนประโยคที่สมบูรณ 

อาจจะทําเปนกลุมหรือทําเปนรายบุคคลก็ได 

7.  ขั้นประเมินผลและแกไข (Evaluating and correcting) การประเมินผลน้ัน สวนใหญทํากันอยูเกือบทุกขั้นตอน 

แตในขั้นตอนน้ีเปนการประเมินผลงานสวนรวมอีกครั้งหน่ึง และใหการแกไขเก่ียวกับเรื่องของภาษาแกผูเรยีนตอไป 

จากแนวคิดดังกลาว มีนักวิจัยที่ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใชสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ และ

ผลการวิจัยมีความสอดคลองกันคือ พบวาการสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกซชวยพัฒนาความสามารถทางการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  (เกรียงไกร  วงคจันทรเสือ, 2554; วีระศักดิ์  สุวรรณไตร, 

2556; สุจิตรา สารการ, 2558; อําภา  วิฬุวัน ,2558) 

 

3. เทคนิคการตั้งคําถามโดยใชแนวคิด 5W1H 

 การตั้งคําถามเปนกลวิธีหน่ึงที่จะชวยใหผูเรียนเขาใจโครงสรางและเน้ือความในเรื่องที่อาน กิจกรรมนี้เนนใหผูเรียน 

ไดพูดโตตอบ ลดความวิตกกังวลในการใชภาษา กลวิธีการตั้งคําถามควรอยูในกิจกรรมระหวางการอานหรือขณะสอนอาน และ

กิจกรรมน้ีมุงเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติทักษะอ่ืน ๆ เชน การฟง การเขียน หรืออาจจัดกิจกรรมใหพูดโตตอบไดบางเล็กนอย

(สถาบันภาษาอังกฤษ, 2558) 

 3.1 ความสําคัญและประเภทของคําถาม 

 การใชคําถามเปนเทคนิคในการแสวงหาความรูที่ชวยพัฒนาทักษะการคิด เกิดความเขาใจที่ชัดเจน สงเสริม

ความสามารถในการเชื่อมโยงความคิด กระตุนใหนักเรียนคิดเปน คิดไดและคิดอยางสรางสรรค  

 คําถามแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1. คําถามเพื่อหาคําตอบพื้นฐาน เปนคําถามที่เก่ียวของกับเน้ือหาที่อาน 

โดยจะมีคําตอบอยูในเรื่อง คําถามประเภทน้ีมักจะถามเก่ียวกับความจํา ความเขาใจ และการนําไปใช ซ่ึงลักษณะของคําถามน้ัน

เปนคําถามที่ถามเก่ียวกับตัวละคร เหตุการณ สถานที่ ประแด็นสําคัญของเรื่อง จุดมุงหมายของผูเขียน และการนําเรื่องที่อาน
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ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 2. คําถามเพื่อคิดวิจารณญาณ เปนคําถามที่ตองการคําตอบในเชิงเหตุผล เพื่อตัดสินใจ 

ลักษณะของคําถามเก่ียวกับการเปรียบเทียบส่ิงที่เหมือนกันและแตกตาง ความสัมพันธระหวางเหตุและผล การแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ ตัวละคร หรือปญหาที่ปรากฏในเรื่อง และการคาดคะเนเหตุการณลวงหนาจากเรื่องที่อาน 3. คําถาม

เพื่อคิดสรางสรรค เปนคําถามที่มุงเนนใหผูอานปรับเปล่ียนแนวคิดที่ไดจากการอานในทางที่ดี เกิดคุณคาทางจิตใจ คําถาม

ประเภทน้ีมักเปนคําถามปลายเปด (สุนันทา ม่ันเศรษฐวิทย, 2542) 
 

 3.2 ลักษณะของคําถามที่ดี 

  คําถามมีบทบาทสําคัญตอการอาน เน่ืองจากคําถามสามารถชวยกระตุนความรูเดิมเก่ียวกับเรื่องที่อาน ทําใหรู

แนวทางและจุดประสงคในการอาน รวมถึงชวยประเมินความเขาใจจากการอานดวย ดังน้ันเพื่อใหเกิดความเขาใจเน้ือเรื่อง 

ผูสอนจําเปนตองตั้งคําถามที่มีลักษณะของคําถามที่ดี ซ่ึงนักวิชาการไดเสนอแนะลักษะของคําถามที่ดี ดังตอไปน้ี 

   สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545) ไดเสนอลักษณะของคําถามที่ด ี ดังน้ี 

   1.  ไมควรใชคําถามที่จํากัดคําตอบไวแคบ ๆ  

   2.  ควรหลีกเล่ียงคําถามที่คาดเดาได 

   3.  ควรหลีกเล่ียงการใชคําถามที่ซอน ๆ กัน  

   4.  ไมควรถามคําถามที่มีคําตอบชัดเจนอยูในคําถามน้ันแลว 

   5.  ไมควรถามนอกเหนือเรื่องที่กําลังเรียน 

   6.  ไมควรใชคําถามที่มีความหลากหลาย หลายแงหลายมุม 

   7.  ในกรณีที่นักเรียนถามแลวผูสอนตอบไมได ผูสอนไมควรโกรธตอหนานักเรียน ควรบอกวาไมรู

หรือไมแนใจ โดยจะคนควาหาคําตอบใหทีหลัง 

   8.  ผูสอนไมควรถามย้ําเม่ือนักเรียนฟงอยูแลว แตควรถามย้ําเม่ือคําถามของผูสอนไมชัดเจน 

   9.  ไมควรทําใหนักเรียนหมดกําลังใจที่จะตอบคําถามของผูสอน 

   นรินธน  นนทมาลย (2554) ไดเสนอลักษณะของคําถามที่ดีไว 7 ประการ ดังน้ี 

    1.  ถามส้ัน มีความหมายชัดเจนสมบูรณ ใชภาษางายตอการทําความเขาใจของคนทั่วไป 

    2.  คําถามนาสนใจ เหมาะสมกับวัย และเปนเรื่องที่อยูใกลตัวหรืออยูในความสนใจ 

    3.  ควรเปนคําถามที่มีคําตอบที่หลากหลาย เปดโอกาสใหนักเรียนหลายคนหรือทุกคนไดตอบ 

    4.  ถามตรงประเด็น เปนประโยชนตอการเรียนรู 

    5.  เปนคําถามชวนใหคิดและเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดกอนที่จะตอบ 

    6.  สงเสริมการคิดระดับสูง เปนคําถามที่ใหนักเรียนคิดเชิงนามธรรม โดยอาศัยขอเท็จจริงหรือ

คําอธิบาย เพื่อนําไปสรุปหาความสัมพันธ อางอิง เปรียบเทียบ หาเหตุผล 

    7.  ควรเปนคําถามที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวย 

   ลักษณะของคําถามที่ดีเปนสวนหน่ึงที่กระตุนความสนใจของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิด 

วิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคและเปนประโยชนตอการเรียนรู ซ่ึงคําถามน้ันตองมีความหมายชัดเจนสมบูรณ เหมาะสมกับ

พื้นฐานและวัยของผูตอบ เปนคําถามที่มีคําตอบหลากหลาย  
 

 3.3 แนวคิด เทคนิคการใชคําถาม 5W1H 

  5W1H คือ เทคนิคในการตั้งคําถามรูปแบบหน่ึงที่สงผลใหเกิดทักษะการอาน การคิดวิเคราะห การแกปญหา 

และเขียนสรุปความ ประกอบดวย What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เม่ือไร) Why (ทําไม) Who (ใคร) และ How 

(อยางไร) ในประเด็นตาง ๆ (สุวิทย  มูลคํา, 2550; เพ็ญพิศุทธ์ิ  ใจสนิท, 2555) 
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จากความสําคัญของการตั้งคําถามดังกลาว มีนักวิจัยที่ศึกษาผลการใชการตั้งคําถามแบบ 5W1H เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และผลวิจัยมีความสอดคลองกันคือ 

พบวา นักเรียนมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (ไฉน  อรุณเกลา, 2550; รุงระวี สาเหล็ม, 

2556) 

 

4. แนวทางการจัดการเรียนการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซรวมกับเทคนิค 5W1H 

 การจัดการเรียนการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (Murdoch, 1986) มีขั้นตอนที่สําคัญ 7 ขั้นตอน และ

ผูเขียนนําการตั้งคําถามดวยเทคนิค 5W1H มาประยุกตในขั้นที่ 4 การทําความเขาใจเน้ือเรื่อง ซ่ึงสอดคลองกับสถาบัน

ภาษาอังกฤษ (2558) ที่เสนอแนะไววา การตั้งคําถามควรอยูในกิจกรรมระหวางการอานหรือขณะสอนอาน เพื่อใหเกิดความ

เขาใจเรื่องที่อานไดงายยิ่งขึ้น 
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ตัวอยาง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซรวมกับเทคนิค 5W1H 

จากกระบวนการขางตน ผูเขียนไดนําเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี 

   ขั้นตอนหลัก    แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซรวมกับเทคนิค 5W1H 

 

 

 

1.   ขั้นถามนํากอนการอาน 

2.   ขั้นหาความหมายของ

คําศัพท 

3.   ขั้นอานเน้ือเรื่อง 

4.  ขั้นทําความเขาใจเน้ือเรื่อง 

5.  ขั้นถายโอนขอมูล 

1.  ครูทบทวนความรูพื้นฐานของนักเรียน  

 
1.  ครูแบงนักเรียนกลุมละ 3-4 คน โดยคละความสามารถ  

2.  นักเรียนทายคําศัพทที่มีความเก่ียวของกับเรื่อง 

3.  ครูแจกบทอานและใบงานใหแกนักเรียน 

4.  ครูใหนักเรียนคาดเดาความหมายของคําศัพทที่ครู

กําหนดใหจากบทอาน 

1.  นักเรียนอานเรื่องในใจ 5-10 นาที  

2.  ครูสังเกตการอานของนักเรียนแตละกลุมและเสนอแนะ

แนวทางการจับใจความสําคัญ 

1.  ครูตั้งคําถามโดยใชเทคนิค 5W1H เพื่อตรวจสอบความ

เขาใจของเน้ือเรื่อง  

2.  นักเรียนฝกหาคําตอบจากเรื่องที่อานเพื่อเติมคําในชองวาง 

และออกมาแลกเปล่ียนกับตอบกับเพื่อน 

1.  นักเรียนในกลุมรวมกับสรุปเรื่องที่อาน  โดยนําเสนอใน

รูปแบบอ่ืน เชน ตาราง แผนที่ความคิด หรือรูปแบบอ่ืนตาม

ความสามารถและความเหมาะสม  

2.  ครูใหคําแนะนําเก่ียวกับการนําเสนอขอมูล 

6.  ขั้นทําแบบฝกหัดตอ

ชิ้นสวนประโยคและเรียง

โครงสรางอนุเฉท 

1.  ครูแจกชิ้นสวนของประโยคใหนักเรียนแตละกลุมชวยกัน

เรียงลําดับเหตุการณของเรื่องใหถูกตอง  

2.  นักเรียนแตละกลุมชวยกันเรียงลําดับเหตุการณ 

7.  ขั้นประเมินผลและแกไข 

1.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาและทบทวนคําศัพท  

2.  นักเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตัดสินขอความ และประเมิน

ความเขาใจเน้ือเรื่องเปนรายบุคคล 

3.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับปญหาในการจัด

กิจกรรมและหาแนวทางแกไข 

4.  ครูแนะนําแนวทางแกไขเก่ียวกับเรื่องของภาษา 

เรียน

หนวย

ตอไป 

เทคนิค 5W1H 
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5. บทสรุป 

 การสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซเปนการสอนทีเ่นนการบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งการฟง การพูด การ

อาน และการเขียน โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและมีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนทั้ง

ดานความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และทักษะการคิด บทความน้ีไดนําเสนอการประยุกตเทคนิค 5W1H ในขั้นตอน

ของการทําความเขาใจเน้ือเรื่องซ่ึงเปนขั้นตอนที่สงเสริมความเขาใจโครงสรางและเน้ือความในเรื่องที่อาน นอกจากน้ีการสอน

อานแบบบูรณาการของเมอรดอกซรวมกับเทคนิค 5W1H ยังชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองโดยการพูดโตตอบ

และลดความวิตกกังวล  ในการใชภาษา เน่ืองจากในแตละขั้นของการทํากิจกรรมนักเรียนไดรับการฝกฝน การทบทวนความรู

จากการทําใบงาน การพูดโตตอบกันภายในกลุมและพูดโตตอบระหวางครูและผูเรียน ผูเขียนมีความเห็นวาการจัดการเรียนการ

สอนโดยประยุกตการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซรวมกับเทคนิค 5W1H จะชวยพัฒนาความสามารถดานการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียน  

 

เอกสารอางอิง 

กณวรรธน  บุญหลา.  (2558).  การใชกลวิธีการอานแบบ DR-TA รวมกับกิจกรรมการเรียนรูที่เนนสมองเปนฐานเพื่อ 

พัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3.  วิทยานิพนธการศึกษา 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

เกรียงไกร  วงคจันทรเสือ.  (2554).  การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอค (MIA).  วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ,  

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ฉลอง  รัตนพงษ.  (2557).  การพัฒนารูปแบบการสอนอานเพื่อความเขาใจ โดยใชกลยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปล่ียน 

บทบาทและแผนภูมิความหมายเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี.  วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ไฉน  อรุณเกลา.  (2550).  เทคนิคการตั้งคําถามเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานเพื่อความ เขาใจและการเขียนสรุป 

ความ วิชาภาษาอังกฤษ 7 (อ 42102) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม.  

วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. 

เดนฟา  แกวภักดี.  (2554).  การพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยแบบกลุม 

รวมคิด (NHT : Numbered Heads Together).  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร 

และการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

นรินธน  นนทมาลย.  (2554).  ผลของการแทรกเทคนคิการตั้งคําถาม 5W1H ในวดิีโอบรรยายออนดีมานดบนเว็บ 2.0 ที่มี 

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนิสิตปริญญาตรี.  วิทยานิพนธปริญญา                 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พนอ  สงวนแกว.  (2553).  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการอานเนนภาระงานเพื่อสงเสริมความเขาใจในการอาน 

ภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจตอการอานภาษาอังกฤษแบบเพิ่มขยายและความคงทนในการเรียน.  วิทยานิพนธ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

เพ็ญพิศุทธ์ิ  ใจสนิท.  (2555).  เอกสารคําสอน รายวิชา การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด.  คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

รินทรลภัส  เฉลิมธรรมวงษ.  (2557).  การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ดวยการจัดการเรียนรูเทคนิค KWL Plus.  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 

ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1455 

รุงระวี  สาเหล็ม.  (2556).  การใชวัฒนธรรมทองถิ่นในการสอนภาษาอังกฤษดวยเทคนิคKWL-Plus รวมกับเทคนิคการตั้ง 

คําถามแบบ 5W1H ที่มีตอความเขาใจในการอานและการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1.  

วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

วีระศักดิ์  สุวรรณไตร.  (2556).  ผลการใชชุดฝกการอานจับใจความภาษาอังกฤษรวมกับวิธีการสอนแบบบูรณาการของ 

เมอรดอกซ ที่สงผลตอความพึงพอใจความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3.  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

สถาบันภาษาอังกฤษ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  (6 กุมภาพันธ 2558).  คูมือการจัดการเรียนการสอน  

ภาษาอังกฤษแนวใหม ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล ระดับช้ันมัธยมศึกษา.  

สืบคนเม่ือ 22 มีนาคม 2560, จาก file:///C:/Users/TeacherNon/Downloads/CEFR%20Manual%20for%20 

Secondary%20Level1.pdf 

สุจิตรา  สารการ.  (2558).  การเปรียบเทียบวิธีสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาทระหวางครูกับนักเรียนและวิธีสอนอานแบบ  

MIA ในการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6.  

วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สุนันทา  ม่ันเศรษฐวิทย.  (2542).  หลักและวิธีสอนภาษาไทย (พิมพครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา.  (2545).  21 วิธีจัดการเรียนรู: เพื่อพัฒนากระบวนการคิด เลมที่ 3 (พิมพครั้งที่ 2).   

กรุงเทพฯ: ภาพการพิมพ. 

สุวิทย  มูลคํา.  (2550).  กลยุทธการสอนคิดวิเคราะห.  กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ. 

อําภา  วิฬุวัน.  (2558).  การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจดวยวิธีการสอนแบบบูรณาการของ 

เมอรดอกซ (MIA) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1.  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกนราชภัฏมหาสารคาม. 

Carrell,.P.L.  (1984).  Schema Theory and ESL reading : Classroom implications and applications.   

The Modern Language Journal, 68, 332-343. 

Murdoch, Georges S.  (1986).  “A More Integrated Approach to the Teaching of Reading”.  English  

Teaching Forum. 34 (1): 9-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1456 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศกึษา เพื่อสงเสรมิการคดิแกปญหาอยางสรางสรรค 

Learning Management by using STEM Education to Promote  

Creative Problem - Solving Thinking 

 

อารยา แกวบัวดี1 และจินตนา ศิริธัญญารัตน2  

 
1โรงเรียนบานหนองกระดี่ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2อาจารย ดร., กลุมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

yuyeeyuriyui@gmail.com and s_nujin@hotmail.com 

 

บทคัดยอ  

 

บทความน้ีนําเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค    

โดยสังเคราะหจากกระบวนการจัดการเรียนรู 3 กระบวนการ ไดแก 1) การจัดการเรียนรูดวยกระบวนสืบเสาะหาความรู (5Es) 

2) การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 3) การจัดการเรียนรูเชิงวิศวกรรม ซ่ึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็ม

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. 
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1. บทนํา  

มิติแหงการเรียนในยุคปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลตอการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมและ

สังคมของมนุษย จึงทําใหแนวคิดในการจัดการศึกษาน้ันเปล่ียนแปลงไปดวย ซ่ึงการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผูสอนจําเปน

ที่จะตองเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน สําหรับผูเรียนไดมีทักษะ สามารถดํารงชีวิตอยูในโลกที่มีการเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็ว ซ่ึงทักษะหน่ึงที่ควรเกิดกับผูเรียนจากการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st student outcome) คือ ทักษะ

การเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก 1) การคิดวิเคราะหและการแกปญหา 2) การส่ือสาร 3) การรวมมือ และ การคิดสรางสรรค  

(The Partnership for 21st Century Skills, 2009) ซ่ึงการจัดการเรียนรูในชวงที่ผานมายังไมเอ้ือตอการเรียนรูมากนัก ใน

ปจจุบันจึงมีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติจริง จึงจําเปนอยางยิ่งใน

การมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหเขาสูสังคมในโลกแหงอนาคตที่ตองการทั้งคนที่มีความรู ความสามารถและมีทักษะที่สําคัญในการ

ปฏิบัติงาน โดยในสวนของผูปฏิบัติการเชนครูอาจารยก็มีการปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนสอนใหความสําคัญกับผูเรียนและให

ผูเรียนมีบทบาทในการจัดการเรียนรูมากขึ้น ครูผูสอนไดนําวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ มาใชเพื่อพัฒนาทักษะที่

จําเปนในศตวรรษที่ 21 น้ี  

 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) ดวยความคิดสรางสรรคและจินตนาการมากยิ่งขึ้น (Dajarnette, 2012; Breiner, Harkness & 

Koehler, 2012) และจากนโยบายตามแผนยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่มุงเนนการใชฐานความรูและระบบคิดใน  

5 ศาสตรสําคัญที่ประกอบดวย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ความรูทางวิศวกรรมศาสตร ศิลปะ และคณิตศาสตร ในการพัฒนา

ระบบการเรียนรูเปนเชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอนความคิด ทบทวนไตรตรอง  (Reflection) มีการใชและ

พัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานในการเรียน (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) ปจจุบันน้ีความสําคัญ

ของสถานการณสะเต็มศึกษาในประเทศไทยเริ่มเขามามีบทบาท โดยสถาบันทางการศึกษาไดนําการจัดการเรียนรูตามแนว           

สะเต็มศึกษาเขามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซ่ึงสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(สสวท.) ไดเห็นความสําคัญและศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาใหครู นํามาใชใน 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะตาง ๆ ในศตวรรษที่ 21 ได  โดยเฉพาะทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคเปน

ทักษะของผูเรียนที่สําคัญ เพราะกระบวนการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคเปนกลยุทธทางการคิดของมนุษยที่เกิดขึ้นเปน

กระบวนการแกปญหาที่ละเอียดซับซอน ใชกระบวนการหลาย ๆ ประเภทผสมผสานกัน (Johnson, 2009) ในการจัดการ

เรียนรูทุกระดับ ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดฝกคิดนําไปสูการ

คนพบส่ิงใหม ๆ เปนทักษะที่ใชในการคนควาการแกปญหาและการผลิตชิ้นงานเชิงสรางสรรค สรางส่ิงประดิษฐทาง

วิทยาศาสตร สรางผลผลิตที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต และเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศอยางม่ันคงในศตวรรษที่ 

21 ได (พิมพันธ  เดชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข, 2557) ซ่ึงการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคน้ันเปนส่ิงที่พัฒนาได สามารถทํา

ใหคนและเยาวชนเปนคนเกงขึ้นมาไดดวยกระบวนการน้ี (Parnes, 1992) ในบทความน้ีจึงมุงนําเสนอเก่ียวกับแนวคิดและ

หลักการสําหรับการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมและพัฒนาการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค โดยนําเสนอ

ตัวอยางกิจกรรมการจัดการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตรเปนแนวทางสําหรับพัฒนาผูเรียนระดับประถมศึกษา 
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2. การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค  

  การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค (creative  problem-solving) นับเปนการแกปญหาอีกลักษณะหน่ึงซ่ึงเกิดจาก                                                 

ความสามารถในการแกปญหารวมกับความคิดสรางสรรค ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการคิดแกปญหา

อยางสรางสรรคไวดังตอไปน้ีการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค (creative  problem-solving)  

อุษณีย อนุรุทธวงศ (2553) กลาววา ความคิดแกปญหาอยางสรางสรรค หมายถึง กระบวนการทางปญญาระดับสูงที่

ใชกระบวนการทางความคิดหลาย ๆ อยางมารวมกัน เพื่อสรางสรรคส่ิงใหม หรือแกปญหาที่มีอยูใหดีขึ้น โดยมีอิสรภาพทางความคิด 

Mitchel & Kawalik (1999) ไดกลาววา การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค เปนวิธีการคิดและการแสดงพฤติกรรมอยาง

หน่ึงโดยผลของการคิดแกปญหาพิสูจนไดจากการลงมือปฏิบัติ 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

สําหรับการแกปญหาและการจัดการเปล่ียนแปลงอยางสรางสรรค เพื่อนําไปสูเปาหมายที่วางไว 

จากการศึกษาความหมายของการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค สามารถสรุปไดวา การแกปญหาอยางสรางสรรค

หมายถึง  ผลของการคิดแกปญหา การลงมือปฏิบัติจริงของผูเรียน และมีกระบวนการปฏิบัติอยางเปนลําดับขั้นตอน มีการ

ประยุกตเชื่อมโยงความรู จินตนาการ และแนวคิดใหม ๆ ในการแกปญหา  

2.1 กระบวนการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค 

สําหรับขั้นตอนของการคิดปญหาอยางสรางสรรคไดมีนักวิชาการทางการศึกษา สรุปขั้นตอนการคิดแกปญหาอยาง

สรางสรรค ไวดังน้ี  

Guilford (1967) ไดแบงขั้นตอนการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคออกเปน 5 ขั้นตอนดังน้ี 1) ขั้นเตรียมการ 

(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) การคนหาคาํตอบที่เปนที่

ยอมรับ  

Treffinger (Treffinger, Isaksen & Dorval, 2005) ซ่ึงแบงเปน 4 ขั้นตอน คือ 1) ความเขาใจทาทาย 

(Understanding the Challenges) คือการตรวจสอบ ชี้แจง กําหนดเปาหมายหรือความทาทายในการแกปญหา 2) การหา

ทางเลือกในการแกปญหา (Generating Idea) คือการสรางทางเลือกที่เปนไปไดในการแกปญหา 3) การเตรียมการแกปญหา 

(Preparing for Action) คือการสํารวจวิธีการที่ทําใหทางเลือกที่สรางขึ้นเปนไปไดในการแกไขปญหาจริงและเตรียมการลงมือ

ปฏิบัติ 4) การวางแผนการปฏิบัติ (Planning the Approach) คือการพิจารณาแนวคิดแกปญหาไปสูการกําหนดวิธีการปฏิบัต ิ

จากกระบวนการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค สามารถสรุปไดวา ขั้นตอนของการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค 

ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) การคนหาปญหา 2) การคนหาแนวคิดในการแกปญหา 3) การเลือกกลวิธีและออกแบบในการ

แกปญหา และ 4) นําเสนอแนวทางการแกปญหา  ซ่ึงมีนักวิจัยที่สนใจในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาอยาง

สรางสรรค ดังเชนงานวิจัยของ Certinkaya (2014) ศึกษาผลของการใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแกปญหาอยาง

สรางสรรคดวยกระบวนการคิดสรางสรรค พบวา คะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและความคิด

สรางสรรคมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ จินตนา ศิริธัญญารัตน (2556) ศึกษาการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่บูรณาการกลยุทธการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 

21 และจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบวาทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 ดานการคิดเชิงวิพากษและ
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จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นในชวงเวลาระหวางเรียน และดานการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียน

ที่เรียนอยูในระดับดี สอดคลองกับ ดารารัตน ชัยพิลา (2558) ไดทําการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานตาม 

แนวคิด STEM Education ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรพบวา นักเรียนมี

ความสามารถใน 

การแกปญหาอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรระหวางเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

  2.2 องคประกอบของการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค  

  การคิดแกปญหาอยางสรางสรรคเปนการเรียนรูดวยการคนพบดวยตนเองของผูเรียน ซ่ึงการรับรูของผูเรียนและ

ความคิดที่ผูเรียนไดจากการเรียนรูดวยตนเองเปนส่ิงสําคัญกวาความรูที่ครูผูสอนหยิบยื่นให (Baroody, 1993 ;  Krulik & 

Rudnick, 1993) โดยมีองคประกอบที่สําคัญ ดังน้ี 

  2.2.1 ความสามารถในการทําความเขาใจในปญหา ผูเรียนจะตองทําความเขาใจปญหาในการเชื่อมโยงความรูกับ

ปญหาที่เผชิญหนาอยู การเลือกใชกลวิธีมาชวยในการทําความเขาใจกับปญหาที่เกิดขึ้น 

  2.2.2 ทักษะในการแกปญหา ผูเรียนมีทักษะในการแกปญหาจะสามารถวางแผนเพื่อกําหนดยุทธวิธีในการแกปญหา

ไดอยางรวดเร็วไดอยางเหมาะสม 

  2.2.3 ความสามารถในการใหเหตุผล ในขั้นตอนการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไวในการแกปญหา  

  2.2.4 ความยืดหยุน นักแกปญหาที่ดีอาจตองมีการยืดหยุนในความคิด ไมยึดติดในรูปแบบที่คุนเคย แตจะยอมรับ

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

พัฒนาส่ิงตาง ๆ โดยเนนการนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม ที่เปน

ประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  นอกจากน้ี สะเต็มศึกษา (STEM Education) ยังเปนการสงเสริมการ

พัฒนาทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 อีกดวย (Dajarnette, 2012; Breiner, Harkness & Koehler, 2012) โดยมีพื้นฐาน

แนวคิดของนักการศึกษาหลาย ๆ ทานมาจากทฤษฎีพิพัฒนาการนิยม (Progressive Learning) ของจอหน ดิวอ้ี (John 

Dewey) ที่เชื่อวาเด็กเรียนรูไดดีจากการลงมือกระทํา เด็กเรียนรูไดดีจากการทําโครงงาน  การแกปญหา  การทํางานคนเดียว 

และการทํางานเปนกลุม ทั้งน้ี สะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนการจัดการศึกษาที่มีแนวคิดและลักษณะที่สําคัญดังน้ี  

 1. เปดโอกาสใหผูเรียนไดบูรณาการความรู และทักษะของวิชาที่เก่ียวของในสะเต็มศึกษาในระหวางการเรียนรู 

 2. มีการทาทายผูเรียนใหไดแกปญหาหรือแกไขสถานการณที่ผูสอนไดกําหนดขึ้น 

 3. มีกิจกรรมที่กระตุนการเรียนรูแบบ active learning ของผูเรียน รูจักประยุกตวิธีการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลาย (Vasquez, Sneider & Comer, 2013) 

 4. ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในศตวรรษที ่21 ผานการทํากิจกรรมหรือสถานการณที่ผูสอนกําหนดให 

 5. สถานการณหรือปญหาที่ใชในกิจกรรมมีความเชื่อโยงกับชีวิตประจําวันของผูเรียนหรือการประกอบอาชีพในอนาคต 
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4. กระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อสรางการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค 

 จากการศึกษาการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประยุกตเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูตาม

แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่สามารถพัฒนาการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคได ซ่ึงเปนรูปแบบการสอนในแนว

ทางการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ที่จะชวยใหผูเรียนมีทักษะในการคิด และการทํางานสอดคลองกับโลกที่เปล่ียนแปลง

ไป มีหลายรูปแบบ ดังน้ี  

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) เปนขั้นที่มีการแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกันระหวาง

ผูเรียนและครูผูสอน ขั้นที่ 4 การขยายความรู (Elaborate) เปนขั้นที่ใหผูเรียนทําการเชื่อมโยงระหวางประสบการณเดิมกับ

ประสบการณใหมในส่ิงที่ผูเรียนไดเรียนรูมาแลว และขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluate) เปนขั้นการทดสอบความรู ความ

เขาใจของผูเรียน โดยการประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเน่ือง 

4.2 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem based Learning) Steplen  &  Gallagher  (1983, อางถึงใน    

วัชรา เลาเรียนดี, 2556) ไดนําเสนอขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ ขั้นที่ 1 เขาสูปญหาและนิยามปญหา 

(Encountering and Defining the problem) ผูเรียนจะไดรับสถานการณที่เก่ียวของกับปญหาจริง ใหอานวิเคราะห ทําความ

เขาใจกับสถานการณที่เปนปญหาน้ัน ขั้นที่ 2 หาขอมูล รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ (Data Collection) ประเมินขอมูลและ

นําไปใชเม่ือผูเรียนไดปญหาที่ชัดเจนจากขอ 1 และขั้นที่ 3 สังเคราะหขอมูลและปฏิบัติ (Synthesis and Performance) เปน

ขั้นที่ผูเรียนสรางหรือกําหนดแนวทางการแกปญหา 

4.3 การจัดการเรียนรูเชิงวิศวกรรม National Research Council (2012) ไดนําเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรูเปน

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบดวย องคประกอบ 6 ขั้นตอน ไดแก 1) ระบุปญหา (Problem Identification) ผูแกปญหา

ตระหนักถึงส่ิงที่เปนปญหาในชีวิตประจําวันและจําเปนตองหาวิธีการหรือสรางส่ิงประดิษฐ (Innovation) เพื่อแกไขปญหาดังกลาว 2) 

รวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เก่ียวของกับปญหา (Related Information Search) 3) ออกแบบวิธีการแกปญหา (Solution Design) คือ 

การนําความรูที่ไดรวบรวมมาประยุกตเพื่อออกแบบวิธีการ กําหนดองคประกอบของวิธีการหรือผลผลิต 4) วางแผนและดําเนินการ

แกปญหา (Planning and Development) คือการพัฒนาตนแบบ (Prototype) ของส่ิงที่ไดออกแบบไว 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 

ตามแนวสะเต็มศกึษาที่

สังเคราะหขึ้น 

การเรียนรูดวยการสืบ

เสาะหาความรู (5E)  

(Bybee, et.al.,2006) 

การเรียนรูโดยใชปญหา 

เปนฐาน  (Steplen  &  Gallagher, 

1983, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนด,ี 2556) 

การจัดการเรียนรูเชิงวิศวกรรม 

ขั้นที่ 1 การสรางความสนใจ ขั้นที่ 1 การสรางความสนใจ - - 

ขั้นที่ 2 ระบุปญหาและ

คนหาแนวทาง 
- 

ขั้นที่ 1 เขาสูปญหาและนิยามปญหา 

ขั้นที่ 2 หาขอมูล รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ 

ขั้นที่ 1 ระบุปญหา 

ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูลและแนวคดิที่

เก่ียวของกับปญหา 

ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผน 

ออกแบบและดําเนินการ 

ขั้นที่ 2 การสํารวจคนหา 

 
ขั้นที่ 3 สังเคราะหขอมูลและปฏิบัต ิ

ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแกปญหา 

ขั้นที่ 4 วางแผนและดําเนินการ

แกปญหา 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 

ตามแนวสะเต็มศกึษาที่

สังเคราะหขึ้น 

การเรียนรูดวยการสืบ

เสาะหาความรู (5E)  

(Bybee, et.al.,2006) 

การเรียนรูโดยใชปญหา 

เปนฐาน  (Steplen  &  Gallagher, 

1983, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนด,ี 2556) 

การจัดการเรียนรูเชิงวิศวกรรม 

ขั้นที่ 4 สรุปผลและการ

ขยายความรู 

ขั้นที่ 3 การอธิบายผล 

ขั้นที่ 4 การขยายความรู 
- 

ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผลและ

ปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือ

ชิ้นงาน 

ขั้นที่ 5 นําเสนอและ

ประเมินผล 
ขั้นที่ 5 การประเมินผล - 

ขั้นที่ 6 นําเสนอวิธีการแกปญหา ผล

การแกปญหาหรือชิ้นงาน 

 

5. ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค เร่ือง จักจั่นในปาใหญ  

  จากกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาที่ผูเขียนไดสังเคราะหขึ้นมี 5 ขั้นตอน ซ่ึงสามารถนํามาเปน

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค เรื่อง จักจ่ันในปาใหญ 

ไดดังน้ี 

  สาระวิทยาศาสตร การส่ันของเสียง และการกําเนิดเสียง เม่ือเหว่ียงจักจ่ันของเลน เสนเอ็นกับยางสนที่เคลือบอยูบน

ไมเสียดสีกันเกิดเปนเสียง เม่ือส่ันมาก ๆ เสียงก็จะดังขึ้นเรื่อย ๆ ผูเรียนจะมองเห็นและรับรูถึงการส่ันได  

  สาระคณิตศาสตร ในขณะที่ผูเรียนเรียนรูการจําแนกเสียงสูง-ต่ํา เสียงดัง-เสียงคอย ผูเรียนจะสามารถสรางสรรค

จักจ่ันตามแบบของตนเอง โดยใชหลักการวัดและเปรียบเทียบขนาดของวัสดุ  ความยาวของวัสดุ  

  การเช่ือมโยงกับเทคโนโลยีและวิศวกรรม  ไมไดเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและวิศวกรรม  แตการศึกษาวาเสียงเกิดขึ้น

ไดอยางไร การจัดการเสียงและการบันทึกเสียงเปนสาขาที่สําคัญของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

  จากสาระการเรียนรูขางตน นํามาสูกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหา

อยางสรางสรรค ดังแผนภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค 

 

6. บทสรุป 

 

  การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร มุงเนนใหผูเรียนเกิดเกิดทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 พัฒนาผูเรียนในความ

เขาใจ ทักษะกระบวนการ รวมทั้งทักษะการคิดตาง ๆ อาทิ การคิดแกปญหา การคิดสรางสรรคและการคิดวิเคราะห  ใหผูเรียน

คิดแกปญหา ลงมือปฏิบัติ คนควาหาความรูและสรางองคความรูใหมดวยตนเองจากการเชื่อมโยงความรูและประสบการณ

นําไปสูการสรางสรรคชิ้นงานได  ซ่ึงกระบวนการในการจัดการเรียนรูอยู 5 ขั้น คือขั้นที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ เปนขั้นที่กระตุน

ความสนใจของผูเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นระบุปญหาและคนหาแนวทางเปนขั้นวิเคราะหสถานการณ เพื่อระบุปญหาและสาเหตุของ

ปญหา  รวมทั้งคนหาแนวทางที่ใชในการแกปญหาที่หลากหลาย ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผน ออกแบบและดําเนินการ ขั้นน้ีเปนการลง

มือปฏิบัติตามแผนที่วางไว  ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปผลและขยายความรูเปนการแลกเปล่ียนความรูรวมกันเพื่อวิเคราะหจุดเดนและจุด

ดอย  และขั้นที่ 5 ขั้นนําเสนอและประเมินผล ซ่ึงบทความน้ีไดนําเสนอกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

และนําเสนอตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการนําการจัดการเรียนรูไปพัฒนาและ

สงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของผูเรียนในระดับประถมศึกษาได 
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บทคัดยอ  
 

บทความน้ีเปนการนําเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํารวมกับเทคนิคการสอนแบบตอบสนอง

ดวยทาทาง เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานออกเสียงคําและจดจําความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับผูเรียนที่เรียน

ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มตน การเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําชวยใหผูเรียนไดเรียนรูความสัมพันธระหวางตัวอักษรและ

เสียงของตัวอักษร สงเสริมใหผูเรียนสามารถนําเสียงของตัวอักษรมาผสมกันเปนคําที่มีความหมายและอานออกเสียงคําน้ันได

อยางถูกตอง สวนเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง (TPR) เปนเทคนิคที่ประสานการฟงกับการใชการเคล่ือนไหวของ

รางกายชวยใหจดจําความหมายของคําศัพทได กระบวนการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํารวมกับเทคนิคการสอน

แบบตอบสนองดวยทาทาง ประกอบดวย 7 ขั้น ดังน้ี 1) การเตรียมความพรอม 2) การรับรูและจําแนกหนวยเสียง 3) การเชื่อมโยง

ตัวอักษรกับหนวยเสียง 4) การผสมหนวยเสียงใหเปนคํา 5) การแยกหนวยเสียงในคํา 6) การทําความเขาใจความหมายของคํา 

และ 7) การอานออกเสียงและระบุความหมายของคําศัพท 
 

คําสําคัญ:  การเรยีนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํา  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) Warm-

up 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 ซ่ึงผูเรียนจะตองสามารถอาน

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 เน่ืองจากไมรูจักการผสมเสียงของตัวอักษรเพื่ออาน

คําดวยตนเอง  

ดังน้ัน จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถในการอานออกเสียงสําหรับผูเรียนที่เรียน

ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มตน ผูเขียนมีความเห็นวาแนวทางหน่ึงในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน

ออกเสียงและสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมอยางกระตือรือรนในกิจกรรมการเรียนรู คือการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสรวมกับ

เทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง (TPR) เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสมุงเนนการเรียนรูหนวยเสียงซ่ึง

ชวยใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับเรื่องตัวอักษร เขาใจความสัมพันธระหวางเสียงกับตัวอักษร นําไปสูการอานออกเขียนไดและ

สามารถสรางคําไดดวยตนเอง สวนเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง (TPR) เปนเทคนิคการสอนที่ประสานการฟงกับ

การใชการเคล่ือนไหวของรางกาย โดยใหผูเรียนฟงคําส่ังจากครูแลวใหผูเรียนตอบสนองตอส่ิงที่ฟงโดยใชรางกาย (TPR-Body) 

ส่ิงของ (TPR-Object) และรูปภาพ (TPR-Picture) นอกจากจะชวยใหผูเรียนสามารถออกเสียงคําศัพทไดแลวยังชวยใหผูเรียน

สามารถเขาใจและจดจําความหมายของคําศัพทน้ันไดอีกดวย 
 

2.  ความสําคัญและจุดมุงหมายของการเรียนการสอนโฟนิกส  
 

 การเรียนการสอนโฟนิกสมีแนวคิดพื้นฐาน คือ การรับรูหนวยเสียง (Phonemic Awareness) เปนทักษะกอนการ

อานที่จําเปนสําหรับการรูจักตัวอักษรในภาษาเขียน ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบการเขียนในภาษาอังกฤษน้ัน ระบบการออกเสียงและ

หนวยของเสียงไมคอยจะตรงกันนัก ซ่ึงบางครั้งอาจทําใหเกิดความสับสนสําหรับผูเรียนหลาย ๆ คน ทั้งที่เปนเจาของภาษาเอง

หรือผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ โดยพื้นฐานแลวในภาษาอังกฤษประกอบดวยตัวอักษรโรมัน 26 ตัว ซ่ึง

ใชแทนเสียงตาง ๆ 42 เสียง ในการสรางรูปแบบการสะกดคําและบางครั้งมีคําที่ใชโดยทั่ว ๆ ไปหลายคําที่ไมเปนไปตาม

หลักการสะกดทั่วไป ซ่ึงทําใหการเรียนการสอนแบบโฟนิกสมีประโยชนสําหรับผูที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมการแยกคําออก 

มาเปนพยางคมักเปนไปโดยธรรมชาติ แตทักษะของการวิเคราะหภาษาในรูปของหนวยเสียง (Phonemic) น้ัน ยังตองไดรับ

การสอน สําหรับผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศระบบเสียงของภาษาแมกับระบบเสียงภาษาอังกฤษมีความ

แตกตางกันซ่ึงในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศน้ัน การรูจักแตคําศัพทและโครงสรางของประโยคเพียงอยางเดียวไมพอ 

ถาผูเรียนไมสามารถเปลงเสียงที่เจาของภาษาฟงแลวสามารถเขาใจไดก็ยังไมถือวาใชส่ือสารได ดังน้ันการสอนโฟนิกสยังเปน

การสอนที่อธิบายความกระจางและเพิ่มเติมการเรียนรูของการรับรูหนวยเสียง (Phonemic Awareness) คือ การตระหนักวา

ภาษาพูดน้ันประกอบดวยการเรียงลําดับของหนวยเสียงตาง ๆ แลวจึงเชื่อมโยงถึงรูปแบบของการสะกดคําในภาษาเขียน ซ่ึง
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การเรียนการสอนมีประสิทธิผลอาจเน่ืองจากการเชื่อมโยงระหวางความรูความเขาใจเก่ียวกับการรับรูหนวยเสียงกับการ

ถอดรหัสของสัญลักษณในระบบภาษาเขียน ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนที่แทจริงของความสามารถในการอานออกเขียนได (Jannuzi, 

1997) ซ่ึงสอดคลองกับ Glazer (1998) ที่กลาววา การสอนภาษาแบบโฟนิกส มีความจําเปนและสําคัญตอการอานและการ

เขียน การเขาใจเสียงตาง ๆ ของภาษาชวยสรางคําซ่ึงจําเปนตอการสะกดคําดวยเชนกัน  

 นักวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํา ผลการวิจัย

สอดคลองกันคือ พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนอานคําศัพทดวยวิธีโฟนิกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (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 ผูสอนแสดงใหผูเรียนทราบวาตัวอักษรหน่ึง  

แทนดวยเสียงใดบาง เชน ในการถอดรหัสของคําวา “hat” ผูเรียนจะออกเสียง “huh-ah-tuh” และผสมเสียงออกมาวา “hat” 

สอดคลองกับ Hempenstall (2002) ที่ไดกลาววา การสอนโฟนิกสแบบสรางคําน้ี ผูเรียนจะเรียนรู ความสัมพันธระหวางเสียง

และตัวอักษรตาง ๆ แลวจึงสอนกระบวนการผสมคําและอานออกเสียง เชน /m/ + / æ/ +/n/ = man การรูถึงสวนตาง ๆ 

ของโครงสรางของภาษาหน่ึง ๆ สําคัญและจําเปนตอผูที่ไมมีความรูในการจัดกลุมหรือประสมสวนประกอบของคําของภาษา

น้ัน ๆ อยางเหมาะสม นอกจากน้ี Lewis & Ellis (2006) ยังกลาววา การสอนแบบสรางคําน้ีผูเรียนจะถูกสอนความสัมพันธ

ของหนวยเสียงและตัวอักษรอยางเปนระบบ โดยเริ่มตนจากการไดยินเสียงของคําและผสมเสียงดวยปากเปลาในการอานออก

เสียงแตละเสียงจะถูกจําจากตัวอักษร ออกเสียงและผสมเขาดวยกันเพื่อสรางคํา ถาผูเรียนพบคําที่ไมเคยเห็นมากอน 

ยกตัวอยาง เชน h /e/ n ผูเรียนจะออกเสียง 3 เสียงและผสมเขาดวยกันเปน “hen”  
 

4.  เทคนคิการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง (Total Physical Response Technique) 
 

 เทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง เปนวิธีการสอนภาษาโดยมีกระบวนการเริ่มจากทักษะการฟงซํ้าหลาย ๆ ครั้ง 

แลวแสดงทาทางตามความหมายของคําหรือประโยคที่ฟง ผูสอนอาจเริ่มตนดวยการใหผูเรียนฟงอยางเดียวกอน เม่ือผูเรียนคุน 

เคยกับเสียงของภาษาแลวผูสอนจึงแสดงทาทางพรอมกับออกเสียงคําหรือประโยค หรือผูสอนอาจเริ่มตนดวยการออกเสียง

พรอมกับแสดงทาทางในระยะเริ่มตนของการสอน ผูเรียนตองฟงและดูการปฏิบัติของผูสอน เม่ือผูเรียนเริ่มเขาใจภาษาดังกลาว 

ผูเรียนก็พรอมจะปฏิบัติหรือพูดออกมา วิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางจะดําเนินไปตามขั้นตอนบนพื้นฐานความพรอม

และความเขาใจของผูเรียน ดังน้ันจึงชวยลดความตึงเครียดใหแกผูเรียนทําใหผูเรียนเรียนรูดวยความสนุกสนานและมีความ

พรอมที่จะเรียนรูภาษาในระดับที่สูงขึ้น เทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางมี 4 แบบ (Asher, 1979) ดังน้ี 

 1.  เทคนิคการสอนแบบสนองดวยทาทางโดยใชรางกาย    ( Total Physical Response  Body : TPR-B)  เปนการสอนโดยใช

คําส่ังที่มีคําศัพท เก่ียวกับการเคล่ือนไหวของรางกาย (body movement) โดยเริ่มตนจากการฟงและตอมาก็แสดงความ

เขาใจประโยคที่ไดยิน ดวยการปฏิบัติทาทางในกระบวนการทํากิจกรรม การแสดงทาทางจะปฏิบัติซํ้า ๆ 2-3 ครั้งหรือจนกวา

ผูเรียนทุกคนจะสามารถทําไดดวยตนเอง โดยไมมีครูเปนแบบอยาง การแสดงทาทางปฏิบัติเปนส่ิงสําคัญในการสอนเพราะเปน

เครื่องมือหรือส่ือที่จะทําใหผูเรียนเขาใจประโยคคําส่ังดังกลาว ซ่ึงในขั้นตอนแรกคําส่ังที่ใชควรเปนคําส่ังส้ัน ๆ และเขาใจงาย 

จากน้ันคอยเพิ่มความยากและซับซอนขึ้น เชน น่ังลง  (sit down) ยืนขึ้น  (stand up) เล้ียวซาย (turn left) เล้ียวขวา (turn 

right) หยุด (stop) เปนตน    
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 2.  เทคนิคการสอนแบบสนองดวยทาทางโดยใชส่ิงของ  (Total Physical Response Object : TPR-O) คือ การนําเอาส่ิงของ

มาใชแสดงรวมกันกับการแสดงทาทางทําใหสามารถเพิ่มคําศัพทในการสอนไดมากกวาเดิม เชน สมุด (book) ปากกา (pen) 

ดินสอ (pencil) ไมบรรทัด (ruler) แผนที่ (map) โตะ (table) เกาอ้ี (chair) เปนตน ผูสอนอาจพาผูเรียนออกนอกหองเรียน 

เพื่อเรียนรูวัตถุส่ิงของตาง ๆ หรืออาจใชเกม bring me (a pen, a red pencil) โดยผูสอนมีเปาหมายใหผูเรียนรูจักกลุมคํา

เก่ียวกับส่ิงของตาง ๆ 

 3.  เทคนิคการสอนแบบสนองดวยทาทางโดยใชรูปภาพ  (Total Physical Response Picture : TPR-P) เปนการสอนเก่ียวกับ

การออกคําส่ังทีเ่ก่ียวของกับรูปภาพ การเลือกภาพที่ใชในการเรียนการสอนควรใชใหเหมาะสมกับผูเรียน โดยยกตัวอยาง

คําศัพทจากภาพเม่ือครูถามแลวใหผูเรียนไปชี้ภาพใหดู ไมมีการพูดภาพที่ครูกําหนดควรเปนภาพตัดแปะจะไดเคล่ือนยาย คน 

สัตว ส่ิงของไปไวตามตําแหนงตาง ๆ ของภาพได เปนการสอนโดยใชคําส่ังที่เก่ียวของกับรูปภาพ มีเปาหมายใหผูเรียนรูจัก

กลุมคําเก่ียวกับภาพตาง 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 หรือบางครั้งอาจเปล่ียน เปนครู ผูสอนอานใหฟง 1-3 ครั้ง ใหผูเรียนเขียนขึ้นมาใหมเหมือนครูเลา

หรือไม แสดงวาผูเรียนฟงแลวเขาใจมากนอยแคไหน ใหเริ่มจากงาย ๆ กอน การสอนภาษาดวยการเลาเรื่อง ควรใชเม่ือผูเรียน

มีความพรอมดานภาษาอังกฤษ โดยครูเลาเรื่องราวที่คลายคลึงกับชีวิตประจําวันของผูเรียน หรือ นิทานเรื่องงาย ๆ ครูเลาเรื่อง

ใหฟงอีกครั้งหน่ึง จากน้ันใหผูเรียนออกมาแสดงเรื่อง (ตามที่ครูเลา) โดยไมตองพูด ตอมาใหผูเรียนเลาเรื่องเองแลวใหผูเรียนคน

อ่ืนมาแสดงละครตามเรื่องที่ผูเรียนเลาใหฟง  

 กลยุทธการสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง มีดังน้ี 

1.  กริยาทาทาง ส่ิงของและรูปภาพที่ผูสอนแสดงในกระบวนการการสอนตองสามารถพบเห็นไดในชีวิตประจําวันหรือในสังคม

ของผูเรียน 

2.  ผูสอนตองออกเสียงกอนอยางนอย 3 ครั้ง โดยไมมีการแสดงทาทางในกระบวนการเริ่มตนของการสาธิต เพื่อดึงดูดความ

สนใจของผูเรียนและสรางความคุนเคยกับภาษาใหม จากน้ันผูสอนตองทําซํ้า ๆ เพื่อใหผูเรียนจดจําทาทางของผูสอนได 

3.  ผูสอนตองทบทวนชุดประโยคที่เคยสอนไปแลวหากเปนกลุมคําศัพทใหมควรคงรูปประโยคเดิมไว และเม่ือตองสอนคําศัพท

ใหมตองใชโครงสรางเดิมคงรูปไวบาง เพื่อใหผูเรียนสามารถคาดเดาไดจากความรูเดิม หากเปนกระบวนสอนที่มีรูปภาพหรือ

ส่ิงของผูเรียนตองมีโอกาสไดจับส่ิงเหลาน้ันดวยตนเอง 

 4.  กระบวนการทํากิจกรรมควรแบงเปนกลุมหรือเปนคู เพื่อใหทุกคนไดชวยเหลือกันและผูสอนไมควรตําหนิเม่ือมีความผิด 

พลาดเกิดขึ้น 
 

.5   กระบวนการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํารวมกับเทคนคิการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง  
 

 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอนโฟนิกสและเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง  ผูเขียน

มีความเห็นวา เทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางที่เหมาะสําหรับใชรวมกับการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํา ไดแก 

เทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชรางกาย (TPR-B) เทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชส่ิงของ 

(TPR-O) และเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางโดยใชรูปภาพ (TPR-P)  และผูเขียนไดสังเคราะหกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนโฟนิกสรวมกับเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังน้ี  
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 ขั้นที่ 1  การเตรียมความพรอม (Warm-Up) 

 เปนขั้นที่ผูสอนเตรียมความพรอมของผูเรียนโดยใชกิจกรรมที่สนุกสนานและเราความสนใจของผูเรียน เชน การใช

เกมทางภาษา การใชกิจกรรมเพลงที่เก่ียวกับตัวอักษร  

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 ในขั้นน้ีผูเรียนจะไดทํากิจกรรมทางภาษาและเรียนรูความสัมพันธของเสียงและตัวอักษร เชน การเลนเกมออกเสียงกับ

เพื่อนในชั้นเรียน  

 ขั้นที่ 5  การแยกหนวยเสียงในคํา (Segmenting Phonemes in Word) 

 เปนขั้นที่ผูสอนสาธิตการแยกหนวยเสียงแตละเสียงที่อยูในคําและใหผูเรยีนแยกหนวยเสียงที่อยูในคํา เชน sit = s/i/t 

ขั้นที่ 6  การทําความเขาใจความหมายของคํา (Understanding Meaning of Word) 

เปนขั้นที่ผูสอนใชการแสดงทาทาง ส่ิงของ หรือรูปภาพเพื่อส่ือความหมายของคําโดยการทําซํ้า  ๆอยางนอย 3 ครั้ง หรือ

จนกวาผูเรียนจะสามารถตอบสนองดวยทาทางโดยใชรางกาย  ส่ิงของ หรือรูปภาพที่สัมพันธกับความหมายของคําศัพท 

 ขั้นที่ 7  การอานออกเสียงและระบุความหมายของคําศัพท (Reading and Identify Meaning of Word)   

 เปนขั้นที่ผูเรียนอานออกเสียง  คือ แยกหนวยเสียงในคําและผสมหนวยเสียงใหเปนคําดวยตนเอง แลวอานออกเสียง

พรอมทั้งระบุความหมายของคําที่ออกเสียงน้ัน โดยการตอบสนองดวยทาทางโดยใชรางกาย ส่ิงของ หรือรูปภาพ  
 

6.  บทสรุป 
 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสรวมกับเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง  เปนการจัดการเรียนการ

สอนที่มุงใหผูเรียนไดเรียนรูความสัมพันธของเสียงและตัวอักษร และการถอดรหัสคําอยางเปนระบบ ซ่ึงชวยใหผูเรียนสามารถ

อานและเขียนคําดวยตนเอง ผูเรียนจะสามารถออกเสียงคําทีผู่เรียนไมเคยรูจักได โดยประยุกตความรูเรื่องความสัมพันธระหวาง

เสียงและตัวอักษรในการผสมคําแลวสามารถอานออกเสียงไดอยางถูกตองและการใชเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง

เปนการประสานการฟงกับการใชการเคล่ือนไหวของรางกาย โดยใหผูเรียนฟงคําส่ังจากครูแลวตอบสนองโดยใชรางกาย ส่ิงของ 

และรูปภาพ ตามความพรอมของผูเรียนเปนเทคนิคการสอนที่ชวยพัฒนาทักษะการฟงที่เหมาะสําหรับนักเรียนระดับปฐมวัย

และประถมศึกษาทําใหผูเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน ไมรูสึกกดดันและเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว กระบวนการจัด 

การเรียนการสอนโฟนิกสรวมกับเทคนิคการสอนแบบตอบสนองดวยทาทา  จึงเปนทางเลือกหน่ึงสําหรับครูในการนําไปใชเพื่อ

พัฒนาความสามารถในการอานออกเสียงคําสําหรับผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในระยะเริ่มตน คือ

นักเรียนในชวงปฐมวัยและนักเรียนระดับประถมศึกษา เน่ืองจากความสามารถในการอานออกเสียงจะเปนพื้นฐานสําคัญในการ

พัฒนาทักษะการอานในระดับที่สูงตอไป ไดแก การอานเพื่อศึกษาหาความรู และการอานเพื่อความเพลิดเพลิน  
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บทคัดยอ  
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียง กลุมเปาหมายคือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานลําพยา จังหวัดนครปฐม จํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการ

เรียนรูโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียง และ 2) แบบทดสอบความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษ สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก การทดสอบวิลคอกซัน ผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียงสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ี ยังพบวา การเรียนการสอนโฟนิกสแบบเทียบเคียงควรดําเนินการหลังจากการจัดการเรียน 

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 เน่ืองจากเปน

เครื่องมือสําคัญในการติดตอส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเก่ียว กับ

วัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก ประเทศตางๆ ใหความสําคัญตอการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเปนอันมาก ทั้งน้ี

เน่ืองจากความกาวหนาทางดานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดทั้งความสะดวกรวดเร็วในการติดตอคมนาคม 

ทําใหประเทศตาง ๆ มีความใกลชิด ตองพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น จึงเกิดความจําเปนที่จะตองใชภาษาเปนส่ือกลางในการติดตอ

ดานตางๆ ภาษาอังกฤษนับวาเปนภาษาตางประเทศที่สําคัญและแพรหลายที่สุด อาจกลาวไดวาแทบทุกประเทศในโลกใช

ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาที่จําเปนในการศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนเม่ือจบชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในดานการอานไววา นักเรียนตอง

อานออกเสียงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคงายๆ และบทพูดเขาจังหวะงายๆ ถูกตองตามหลักการอาน  บอกความหมายของ

คําและกลุมคําที่ฟงตรงตามความหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จึงจําเปนตองพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคํากอนเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการอานในระดับที่สูงขึ้น 

ซ่ึงจากการศึกษาความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานลําพยา อําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม โดยใหนักเรียนอานคําภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบกอนเรียนที่ ผู วิจัยสรางขึ้น พบวา นักเรียน                

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไดคะแนนการอานคําภาษาอังกฤษ อยูในระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 100 นอกจากน้ี จากการสังเกต

และสอบถามนักเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญรูจักตัวอักษร แตไมรูจักหนวยเสียงของตัวอักษรแตละตัว นักเรียนไมสามารถ

เชื่อมโยงตัวอักษรกับหนวยเสียง และนักเรียนอานคําโดยอาศัยการจําเปนคํา ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาการอานในลักษณะน้ีจะ

เปนปญหาสําหรับการอานในระดับที่สูงขึ้น เน่ืองจากนักเรียนจะไมสามารถอานคําที่ยังไมเคยเรียนมากอนได จากการศึกษา

งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในระยะเริ่มตน ทั้ง

งานวิจัยในประเทศและตางประเทศ ผลการวิจัยมีความสอดคลองกันคือ พบวา การจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํา              

มีประสิทธิผลในการพัฒนาความสามารถในการอานคําสําหรับนักเรียนประถมศึกษา (ชลลดา  กัวหา, 2556; สาเกต  ทองเที่ยง, 

2557; เรมิกา  กุลาตี, 2558; บุญสม ทับสาย และคณะ, 2560; Nishanimut, 2013 และ InyangEshiet, 2014) ดวยเหตุน้ี ผูวิจัย

จึงสนใจที่จะนําการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํามาใชในการพัฒนาความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษของ

นักเรียน พรอมทั้งนําการสอนโฟนิกสแบบเทียบเคียงมาใชรวมกับการจัดการเรียนการสอนแบบสรางคําดวย เพื่อชวยให

นักเรียนอานคําไดอยางคลองแคลว เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนแบบโฟนิกสแบบสรางคํา (Synthetic Phonics) เปน

การสอนใหนักเรียนสรางคําโดยนําหนวยเสียงแตละเสียงมาผสมกัน แลวอานออกมาเปนคํา สวนการสอนโฟนิกสแบบ

เทียบเคียง (Analogic Phonics) เปนการสอนที่ใหนักเรียนเห็นคํากอน แลวใหนักเรียนสังเกตสวนประกอบยอยของคําน้ัน 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 ตัวแปรทีศ่ึกษา ตัวแปรตน คือการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียง และตัวแปร

ตาม คือความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษ 

 

 4.3 การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 

1) ศึกษาหนวยเสียงของตัวอักษร 8 กลุมตัวอักษรจากหลักสูตรการเรียนการสอนของ Jolly Phonics เพื่อกําหนด

เน้ือหาในแตละแผนการจัดการเรียนรู และศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียง เพื่อ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียงสําหรับ          

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 6 แผน 

2) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการอานคํา รวมถึงการวัดและประเมินผล สรางผังคําศัพท โดยกําหนดคําศัพทที่จะ

ใชในการทดสอบจากหนวยเสียงของตัวอักษรที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 6 แผนเพื่อสรางแบบทดสอบ

ความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษ สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

3) นําแผนการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา แผนการจัดการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู

กับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) 1.00 แบบทดสอบความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษ สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มี

คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับตัวชี้วัดและคุณลักษณะของความสามารถดานการอานคําภาษาอังกฤษ (IOC) 0.97 
 

  4.4 การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 

1) ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

2) ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียงใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
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โรงเรียนบานลําพยา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 12 ชั่วโมง โดยผูวิจัยซ่ึงเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา เปนผูดําเนินการจัดการเรียนการสอน  

 3)  ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน 

 4)  ดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือการทดสอบวิลคอกซัน  

 

5. ผลการวิจัย 

 

 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

1. การเปรียบเทียบความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที ่ 3  กอนและหลัง 

การจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียง มีรายละเอียด ดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3   

             กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียง 

 

 

 

 

 

 

*P< .05   

  จากตารางที่ 1 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียง มีความสามารถใน

การอานคําภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

   

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

  การวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นนํามาอภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 

1.  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและ 

แบบเทียบเคียง มีความสามารถในการอานคําภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนแบบโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียงมีประสิทธิผลในการพัฒนาความสามารถ

ในการอานคํา ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของจารุวรรณ  สายสิงห (2546)   จีรนันท  เมฆวงษ (2547) นํ้าทิพย  ขจรบุญ 

(2553)  ชลลดา  กัวหา (2556) บุญสม ทับสาย และคณะ (2560) Adams (2002) Rayner (2002) Nishanimut (2013) และ 

InyangEshiet (2014) ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดกิจกรรมโดยใชการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคํา สงเสริมใหผูเรียนไดฝกการ

รับรูหนวยเสียง ทําความเขาใจความสัมพันธของตัวอักษรกับหนวยเสียง ผสมหนวยเสียง ฝกแยกหนวยเสียงในคํา และฝก

สะกดคํา ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ National Reading Panel (2000) ที่พบวาการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนให

ผูเรียนไดรับรูหนวยเสียงจะชวยพัฒนาความสามารถในการอานของผูเรียนไดดีกวาการจัดการเรียนการสอนที่ไมมีกิจกรรม

สงเสริมการรับรูหนวยเสียง  

 

 

 จํานวน (คน) Sum of Rank Z P* 

คะแนนการอานคํา 

(กอนเรียน-หลังเรียน) 

  -2.67 .004 

ตําแหนงที่เปนลบ  9 45   

ตําแหนงที่เปนบวก 0    
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2. การจัดการเรียนการสอนโฟนิกสในการวิจัยครั้งน้ี นอกจากจะชวยใหนักเรียนสามารถผสมหนวยเสียง และอาน 

คําไดอยางถูกตองแลว ยังพบวา นักเรียนสามารถอานคําที่มีกฏเกณฑเดียวกับคําที่เรียนไดอยางคลองแคลวดวย ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสในการวิจัยครั้งน้ี เปนการจัดการเรียนการสอนที่ใชการสอนโฟนิกสสองแบบ คือการ

จัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําซ่ึงเปนการสอนอานที่เปนแบบลางไปบน (Bottom-up) และการจัดการเรียนการ

สอนโฟนิกสแบบเทียบเคียงซ่ึงเปนการสอนอานที่เปนแบบบนไปลาง (Top-down) โดยเม่ือนักเรียนสามารถอานคําโดยใชการ

ผสมหนวยเสียงตามหลักการของโฟนิกสแบบสรางคําไดแลว ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโฟนิกสแบบเทียบเคียงโดยให

นักเรียนอานคําที่เปนคูเทียบเสียง หรือกลุมคําที่มีหนวยเสียงตนคําหรือทายคําเดียวกัน (Word Family) ดวยการเปล่ียนหนวย

เสียงที่อยูตนคําหรือทายคํา จากการสังเกต พบวา กิจกรรมน้ีชวยใหนักเรียนอานคําไดคลองมากขึ้น เชนในคําวา /mat/ และ 

/bat/ มีหนวยเสียง /at/ เหมือนกัน เม่ือนักเรียนสามารถสะกดและอานคําวา “mat” ไดแลว ผูสอนใหนักเรียนฝกอานและ

สะกดคําเพิ่มเติม โดยเปล่ียนหนวยเสียงที่อยูตนคํา จากคําวา /mat/ เปนคําวา bat, fat, hat กิจกรรมน้ีชวยใหนักเรียน

เทียบเคียงเสียงเม่ือเห็นคํา โดยไมตองสะกดทีละหนวยเสียง ทําใหผูเรียนสามารถอานไดคลองขึ้น (National Institute for 

Literacy, 2015 อางถึงใน ชลลดา กัวหา,   255 6  :47 ( นอกจากน้ี ผูวิจัยมีขอสังเกตวา การจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบ

เทียบเคียงควรดําเนินการหลังจากที่นักเรียนสามารถอานคําตามหลักการของโฟนิกสแบบสรางคําแลว และการสอนโฟนิกส

แบบเทียบเคียงชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและกลาที่จะลองอานคําใหมดวยตนเองมากขึ้น ยิ่งผูสอนออกแบบกิจกรรม

การเรียนการสอนที่สนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้นเทาใด นักเรียนก็จะยิ่งไดฝกฝนการ

สรางคําใหมและสามารถอานคําใหม ๆ ไดคลองมากขึ้นเทาน้ัน เชน การจัดเวลาใหนักเรียนไดเลนเกมอานออกเสียงคําเปนกลุม 

การใหนักเรียนเปนผูเลือกตัวอักษรเพื่อจัดเปนคําสําหรับใหเพื่อนทั้งชั้นอานออกเสียง  

    

7. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 

 1. ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสในรูปแบบอ่ืน ๆ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เชน การ

สอนโฟนิกสแบบวิเคราะหเสียง (Analytic Phonics) การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบเทียบเคียงกับโฟนิกส

แบบวิเคราะหเสียง  

 2. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแบบสรางคําและแบบเทียบเคียงในการพัฒนาความสามารถในการ

เขียนสะกดคําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนในระดับชั้นอ่ืนที่สูงขึ้น 
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การพัฒนาหลกัสูตรทองถ่ินวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู 

ที่สงเสริมแนวคดิสะเต็มศกึษา  
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยการบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู         

ที่สงเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษา 2) หาคุณภาพของเอกสารหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู         

ที่ สงเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษา กลุมที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุมตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผโรงวัว 

จํานวน 10 คน และกลุมผูทรงคุณวุฒิในดานหลักสูตรและการสอน 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 
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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  

 

ในชวงทศวรรษที่ผานมาสังคมไทยไดมีการเปล่ียนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัฒนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมเปนอยางมาก เห็นไดชัดจากคานิยมทางวัฒนธรรม และคานิยมที่ดีงามเริ่มเส่ือมถอย ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมถูก

บิดเบือน ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีสงผลใหเยาวชนไทยน้ันละเลยความเปนทองถิ่นของตนเพราะหันไปสนใจบริโภคคานิยมตางชาติแทน 

ดังน้ันการศึกษาจึงมีหนาที่สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนของประเทศใหมีความรูควบคูคุณธรรมและจริยธรรม 

เพราะถือเปนกระบวนการการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม และปลูกฝงใหเยาวชนไทยรัก และผูกพันกับ

ทองถิ่นของตน การจัดทําเน้ือหาสาระการเรียนรูของหลักสูตรจึงควรใหความสําคัญกับสภาพปญหาของชุมชน สังคม และเนน

คุณลักษณะอันพึงประสงค นอกจากน้ีหลักสูตรยังสามารถชวยใหครูพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของส่ิงที่

เก่ียวของกับทองถิ่น และเกิดการถายทอดสูรุนตอรุน (ละเมียด ไทยแท และกาญจนา บุญสม, 2560: 205)ประกอบกับ

สังคมไทยมีรากฐานที่สัมพันธกับพระพุทธศาสนาจึงควรจัดการศึกษาใหอยูบนพื้นฐานของพุทธรรม ตามพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความวา  

“ถาเราสามารถท่ีจะสรางความสัมพันธระหวางศาสนากับการศึกษาและชีวิตของคนท่ีมีมากข้ึน ใหกลับมาเปน

อยางเดิมเหมือนอยางของเกาโบราณของเรา คือใหรูวาโรงเรียนก็คือวัด วัดคือโรงเรียน ก็จะทําใหบานเมืองมีอนุชนท่ีมี

ความสามารถในทางวิชาการ และมีจิตใจดีเปนพลเมืองท่ีดีตอไปจะชวยใหสวนรวมสามารถท่ีจะดําเนินตอ” (อุดมพร อมร

ธรรม, 2559: 25)  

จากพระราชดํารัสที่กลาวมาขางตน สถานศึกษาจึงควรนําเรื่องของพระพุทธศาสนาและขอมูลทางสังคมมาสอดแทรก

ในหลักสูตรของโรงเรียนหรือใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร เน่ืองจาก โรงเรียนถือเปนสถาบันทางสังคมสถาบันหน่ึง

เพราะสมาชิกในสังคมเปนผูสราง และพัฒนาโรงเรียนเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมน้ันตามแนวคิดในการพัฒนา

หลักสูตรของ บุญชม ศรีสะอาด (2546: 24) ที่แสดงถึงรากฐานของสังคมที่มีตอการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรซ่ึงสรุปไดวา 

หลักสูตรควรถายทอดวัฒนธรรมไปสูรุนตอรุน ควรมุงใหผูเรียนเกิดความเขาใจเก่ียวกับปญหาทางสังคม สาเหตุ และแนวทางใน

การแกไขปญหา เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจสังคม เขาใจตนเอง สามารถดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับสภาพสังคมอยางมีความสุข  

นอกจากขอมูลพื้นฐานดานพระพุทธศาสนา และสังคมแลว หลักสูตรสถานศึกษาควรสนองตอบนโยบายของชาติ และ

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนในฐานะพลเมือง และพลโลกดวย ซ่ึงมีแนวทางในการพัฒนาผูเรียนตามรายละเอียด

ของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) ในยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ไดกลาวถึงการมุงพัฒนาคนไทยในอนาคตที่เปนผูสามารถสรางนวัตกรรมบนฐานของการรูคุณคาความเปนไทย 

รูจักดําเนินชีวิตและมีจิตสํานึกรวมในการสรางสังคมที่นาอยู มีทักษะความรูความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

โดยเฉพาะดานการวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค ความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน ยืดหยุนทางความคิดรวมถึงทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2560: 84-90) ซ่ึงการเรียนรูของนักเรียนในปจจุบัน และอนาคตจะตอง

เผชิญกับปญหา และความทาทายในอัตราการเปล่ียนแปลงที่สูงขึ้น ฉะน้ันการกําหนดลักษณะของผูเรียนจะตองเพิ่มลักษณะ

อยางนอย 3 ประการ คือ ความสามรถในการคิดเพื่อสรางองคความรู ความสามารถในการส่ือสาร และความสามารถในการ

สรางชิ้นงานบริการสังคม พรอมเจตคติในการชวยแกไขปญหาสังคม (พิมพันธ เดชะคุปต  และพเยาว ยินดีสุข, 2558: 51) และ

เพื่อใหสอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซ่ึงมีความสําคัญที่ชวยเตรียมความพรอมใหนักเรียนรูจักคิด เรียนรู แกปญหา 

สรางสรรคนวัตกรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพไปตลอดชีวิต (เคน เคย, 2556: 40)  

แนวทางในการออกแบบการเรียนรูเพื่อการตอบโจทยการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 ควรบูรณาการกับแนวคิด

เก่ียวกับคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 (แพรภัทร ยอดแกว, 2559: 259) ดังน้ันโรงเรียนจึงมีบทบาทที่สําคัญ

ที่ตองจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน โดยใหผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ไดเขามามีบทบาทในการจัดการ
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เรียนรูในครั้งน้ีดวย เพื่อใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโรงเรียนรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรใน

ทองถิ่นใหมีความสอดคลองกับสังคม โดยใหเด็กไทยเรียนรูเรื่องราวในชุมชนผานรูปแบบของสะเต็มศึกษา (ทิศนา แขมมณี, 

2560: 39) ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนดวยกิจกรรมรูปแบบสะเต็มศึกษา จะพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู การเชื่อมโยงความรู 

ในเรื่องที่เรียนมาสูการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ทําใหนักเรียนสามารถที่จะเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น สงผลใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถแกไขปญหาและสงเสริมวิธีการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค กระตุนความสนใจของผูเรียนใหเกิด

การเรียนรูอยางมีจุดมุงหมายสามารถนําความรูเหลาน้ันมาใชประโยชนได (อรวลัญช ผองบุรุษ และคณะ, 2560: 19) การนํา

แนวคิดสะเต็มศึกษาไปใชในหลักสูตรครูตองนําศาสตรทั้ง 4 ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี 

มาบูรณาการเขากับวิชาอ่ืนได เพื่อใหนักเรียนไดมีพื้นฐานความรูและสามารถสรางสรรคส่ิงใหม แกปญหาเปน สนุกในการเรียน

และตอยอดสูการเรียนรูในอนาคตของนักเรียน (วศิณีส อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2559: 13-18) 

จากความสําคัญของขอมูลพื้นฐานดานศาสนา สังคม ยุทธศาสตรของชาติในการพัฒนาเยาวชนทักษะแหงศตวรรษที่ 

21 และแนวคิดสะเต็มศึกษาที่กลาวขางตน ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวเน่ืองจากเปนพุทธสถานรวม

ใจของคนในชุมชน และเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงซ่ึงอยูใกลสถานศึกษา ผูวิจัยไดออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการโดย

อาศัยเน้ือหา ความรู ที่หลากหลายในการใชความรูรวมกันทั้งการบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูและระหวางกลุมสาระ

การเรียนรู (นันทนภัส นิยมทรัพย, 2558: 53) ผูวิจัยจึงไดออกแบบพฒันาหลักสูตรแบบการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัว

ขึ้นเพื่อเปนการเนนการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับแนวคิดสะเต็มศึกษาตาม

นโยบายการศึกษาของประเทศ และเพื่อสงเสริมการคิดและการแกปญหาของผูเรียน และสอดคลองกับสภาพปญหาของสังคม

ในปจจุบันเพื่อใหนักเรียนสามารถถายโอนความรูไปใชในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  

 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริมแนวคิด     สะเต็มศึกษา  

2. เพื่อหาคุณภาพของเอกสารหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริมแนวคิดสะ

เต็มศึกษา 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 

 3.1 กลุมที่ใชในการวิจัย 

      กลุมที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีแบงเปน  2 กลุม ไดแก กลุมตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผโรงวัว 

จํานวน 10 คน และกลุมผูทรงคุณวุฒิในดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 3 คน  

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 2 ฉบับ ดังน้ี 

 3.2.1 หลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริมแนวคิด 

สะเต็มศึกษา  

 3.2.2 แบบประเมินหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัว โดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริมแนวคิดสะ

เต็มศึกษา 
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4. การสรางเคร่ืองมือวิจัย 

 

 4.1 ผูวิจัยสรางหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริมแนวคิดสะเต็ม

ศึกษา มีขั้นตอนการสรางดังน้ี  

      4.1.1 ศึกษาขอมูลและแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรสะเต็มศึกษา 

และงานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นตามแนวคิดสะเต็มศึกษา พรอมกําหนดสถานที่และโรงเรียนที่ มีความ

ตองการหลักสูตรพัฒนาทองถิ่น แลวนําขอมูลพื้นฐานของสถานที่ที่กําหนดคือวัดไผโรงวัวมาใชเปนแกนในการออกแบบ

องคประกอบหลักสูตรในแตละกลุมสาระที่กําหนด 

      4.1.2 ยกรางเอกสารหลักสูตรฯ อันประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน คําแนะนําในการใชหลักสูตร 

วิสัยทัศน หลักการของหลักสูตร จุดประสงคของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา เน้ือหาสาระของหลักสูตร แนวทางการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และประชุมคณะทํางานเพื่อตรวจสอบความ

สอดคลองขององคประกอบหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู 

       4.1.3 ประชุมวิพากษหลักสูตรจากคณะกรรมการเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของ เพื่อ

นําไปเพิ่มเติมแกไขใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับมาตรฐานการศึกษา รวมถึงความตองการของทองถิ่นตามวิสัยทัศนของ

โรงเรียนวัดไผโรงวัว แลวนําความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการวิพากษมาปรับปรุงเอกสารหลักสูตร 

       4.1.4 นําเอกสารหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงไปใหผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 3 

คน ทําการประเมินคุณภาพของเอกสารหลักสูตร 

 4.2 ผูวิจัยสรางแบบประเมินหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัว โดยบูรณาการ 8 กลุมสาระ 

การเรียนรูที่สงเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชการประเมินแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงมี 40 ขอ 

ทั้งหมด 6 ดาน แบงออกเปนดังน้ี 1)  ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร 5 ขอ  2) วิสัยทัศนและหลักการของหลักสูตร 

4 ขอ  3) จุดประสงคของหลักสูตร 6 ขอ 4) เน้ือหาของหลักสูตร 11 ขอ 5) กิจกรรมการเรียนรู 9 ขอ และ 6) การวัดและ

ประเมินผล 5 ขอ หลังจากน้ัน นําไปใหผูเชียวชาญตรวจสอบความเปนปรนัยของแบบประเมิน เหลือขอที่มีคุณภาพ 39 ขอ จึง

ไดนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ผูวิจัยมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาหลักสูตร ดังน้ี 

5.1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน กําหนดหัวขอและออกสํารวจแหลงเรียนรูเพื่อจัดทําหลักสูตรทองถิ่น 

5.2 เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงเรียนรูเพื่อนํากลับมาแลกเปล่ียนเรียนรูในคณะทํางานพัฒนาหลักสูตร 

5.3 ออกแบบหนวยการเรียนรูและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูเพื่อ

จัดทําหลักสูตรทองถิ่น 

5.4 นัดหมายคณะกรรมการเพื่อวิพากษหลักสูตรทองถิ่นแลวนําหลักสูตรเสนอตอคณะกรรมการวิพากษ 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 พระใหญโลกรู 2) แผนที่นําทางสูการวางตน 3) ปฐพีดินดี 4) รานคาพาเพลิน 5) อยูเย็นเปนสุข และ 6) วิจิตร

สรางสรรค แผนพับประชาสัมพันธวัดไผโรงวัว รวมจํานวน 45 ชั่วโมง ตามภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ดังน้ี  

  

 

ภาพที่ 1 แผนผังการบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู 
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ตารางที่ 1 โครงสรางรายวิชาของหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริม    

             แนวคิดสะเต็มศึกษา 

เนื้อหา จํานวนช่ัวโมง 

หนวยที่ 1 ดนิแดนธรรมะ พระใหญโลกรู  

กลุมสาระภาษาไทย สาระที่ 1 การอาน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด  

สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร  

 

6 

 

6 

หนวยที่ 2 แผนที่นําทางสูการวางตน  

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
5 

หนวยที่ 3 ปฐพีดินดี  

กลุมสาระวิทยาศาสตร สาระที่ 2 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม  

 

4 

หนวยที่ 4 รานคาพาเพลิน  

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 

กลุมสาระคณิตศาสตร สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลความนาจะเปน  

 

4 

5 

หนวยที่ 5 อยูเย็นเปนสุข 

กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค  

 

6 

หนวยที่ 6 วิจิตรสรางสรรค แผนพับประชาสัมพันธวัดไผโรงวัว 

กลุมสาระศิลปะ สาระที่ 1 ทัศนศิลป  

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี  

 

3 

6 

รวมทั้งส้ิน 45 

 

ผลการวิจัยยังพบวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นน้ีสงเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ที่แสดงใหเห็นองคประกอบของหลักสูตรและการบูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร             

ดังตารางที่ 2 และแผนภาพที่ 2 ตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 2 องคประกอบของหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรม การประเมินผล 

1. อธิบายความหมายของส่ิงแวดลอม(K) 

2. อธิบายผลกระทบของส่ิงแวดลอมที่มีตอสุขภาพ 

ยกตัวอยางการจัดส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ (K) 

3. จดบันทึกป¬ญหาส่ิงแวดลอมที่สงผลกระทบตอ

สุขภาพ (P) 

4. เขียนเรียงความเรื่องส่ิงแวดลอมที่สงผลกระทบ

ตอสุขภาพ (P) 

5. เห็นความสําคั¬ญของปญหาส่ิงแวดลอมที่สงผล

ตอสุขภาพ (A) 

6. มีความตรงตอเวลาในการทํากิจกรรม (A) 

1. ความสัมพันธ

ระหวางส่ิงแวดลอม

กับสุขภาพภายในวัด

ไผโรงวัว 

2. การจัดส่ิงแวดลอม

ที่ถูกสุขลักษณะ

บริเวณวัดไผโรงวัว

และเอ้ือตอสุขภาพ 

1. ศึกษาความหมาย

ส่ิงแวดลอมตางๆที่มีผล

ตอสุขภาพ 

2. รวมกันอภิปราย

เก่ียวกับส่ิงแวดลอมที่

เปนอันตรายตอสุขภาพ 

3. สํารวจส่ิงแวดลอม

บริเวณวัดไผโรงวัว 

4. คิดเครื่องมือแกปญหา

ส่ิงแวดลอม 

1. เรียงความเก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอมที่มีผลตอ

สุขภาพ 

2. ผลการอภิปรายหนา

ชั้นเรียน 

3. เครื่องมือแกปญหา

ส่ิงแวดลอม 
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จากองคประกอบของหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษาในตารางขางตน ผูวิจัยนํามาใชเปนแกนในการสงเสริมการ

เรียนรูแบบสะเต็มศึกษาดังภาพที่ 2 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การบูรณาการสะเต็มศึกษาโดยใชเรื่องส่ิงแวดลอมและสุขภาพเปนแกน 

 

6.2 ผลการหาคุณภาพของเอกสารหลักสูตรทองถิ่นวัดไผโรงวัวโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรูที่สงเสริม

แนวคิดสะเต็มศึกษา จากการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ 3 คน ไดคุณภาพดังตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 3 ระดับคุณภาพของเอกสารหลักสูตรฯ  

คุณภาพของหลักสูตรฯ รายดาน ระดับคุณภาพ 

  S.D. แปลผล 

ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร 4.25 0.87 มาก 

วิสัยทัศนและหลักการของหลักสูตร 3.75 0.97 มาก 

จุดประสงคของหลักสูตร 4.22 0.55 มาก 

เน้ือหาของหลักสูตร 4.18 0.73 มาก 

กิจกรรมการเรียนรู 4.22 0.75 มาก 

การวัดและประเมินผล 4.47 0.52 มาก 

โดยรวม 4.20 0.73 มาก 

 

จากตาราง 3 พบวา คุณภาพของหลักสูตรโดยรวมมีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 (S.D. = 0.73)  แปลผลไดวาหลักสูตรมี

คุณภาพระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา การวัดและประเมินผลมีคุณภาพมากที่สุด ( X = 4.47, S.D. = 0.52) 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1486 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

รองลงมาคือ จุดประสงคของหลักสูตร ( X = 4.22, S.D. = 0.55) และกิจกรรมการเรียนรู ( X = 4.22, S.D. = 0.75) เน้ือหา

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 พระใหญโลกรู 2) แผนที่นําทางสูการวางตน 3) ปฐพีดินดี 4) รานคาพาเพลิน 5) อยูเย็นเปนสุข และ 6) วิจิตร

สรางสรรค แผนพับประชาสัมพันธวัดไผโรงวัว รวมจํานวน 45 ชั่วโมง จากองคประกอบของหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษาใน

ตารางขางตน ผูวิจัยนํามาใชเปนแกนในการสงเสริมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 

7.2 คุณภาพของหลักสูตรโดยรวมมีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 (S.D. = 0.73) หมายถึงหลักสูตรมีคุณภาพระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายดานพบวา การวัดและประเมินผลมีคุณภาพมากที่สุด รองลงมาคือจุดประสงคของหลักสูตร และกิจกรรมการ

เรียนรู เน้ือหาของหลักสูตร วิสัยทัศนและหลักการของหลักสูตรตามลําดับ 

 

8. อภิปรายการวิจัย 

 

 ผลการพัฒนาห ลักสูตรทองถิ่น วัด ไผ โ รง วัวโดยบู รณาการ 8 กลุ มสาระการ เรี ยนรู ที่ ส ง เสริมแนวคิด 

สะเต็มศึกษา พบวาหลักสูตรฯ เปนหลักสูตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 โดยมีการบูรณาการระหวางกลุมสาระ

การเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ใชตัวชี้วัดจํานวน 18 ตัวชีวั้ด 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

พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นสามารถบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาได สอดคลองกับงานวิจัยของ นัสรินทร  บือซา (2558: 

117) ที่ใชเน้ือหาทองถิ่นเรื่องปาลมซ่ึงเปนพืชในทองถิ่น และนงนุช  เอกตระกูล (2558: 42) ใชเน้ือหาทองถิ่นเรื่องปญหาจาก

สถานการณนํ้าทวมเชนเดียวกับกําธร  คงอรุณ (2559: 91) นอกจากน้ีในการบูรณาสะเต็มศึกษาในการจัดหลักสูตรและจัดการ

เรียนการสอน นอกจากน้ีการบูรณาการหลักสูตรที่สงเสริมแนวคิดสะเต็มศึกษายังสะทอนใหเห็นถึงการกําหนดแนวทางในการ

สรางชิ้นงานใหแกนักเรียน เชนในหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นน้ีพบวา ชิ้นงานที่เปนแนวทางในการแกปญหาของชุมชนในวัดไผโรงวัว

คือ เครื่องดักแมลงวัน มีการบูรณาการสะเต็มศึกษาในเน้ือหาวิทยาศาสตรคือ สํารวจปญหาสุขลักษณะบริเวณวัดไผโรงวัว  

เทคโนโลยีคือสืบคนอุปกรณที่ใชในการแกปญหาส่ิงแวดลอม วิศวกรรมศาสตรคือ การออกแบบ-ประดิษฐเครื่องดักแมลงวัน 

และคณิตศาสตรคือ วัดขนาด คํานวณอุปกรณ สารเคมี อายุการใชงาน เชนเดียวกับงานวิจัยอ่ืน (นัสรินทร  บือซา, 2558: 

117; นงนุช เอกตระกูล, 2558: 42; กําธร  คงอรุณ, 2559: 91) ที่มีการกําหนดชิ้นงานไวเชนเดียวกัน ไดแก ชิ้นงานเครื่องเปด

กระปอง เปนการบูรณาการทางวิทยาศาสตรคือ ความรูทางดานพฤกษศาสตร ทางเทคโนโลยีคือ เครื่องเปดกระปอง ทาง

วิศวกรรมศาสตรคือ การออกแบบเครื่องเปดกระปอง การเลือกใชวัสดุ ทางคณิตศาสตรคือ การคํานวณขนาดของมอเตอร 

รูปทรงของใบมีด ชิ้นงานไมอัดจากใยปาลม การบูรณาการทางวิทยาศาสตรคือ ความรูทางดานพฤกษศาสตรของปาลม ทาง

เทคโนโลยีคือ ผลิตภัณฑไมอัดจากใยปาลมทางวิศวกรรมศาสตรคือ กระบวนการสรางและการออกแบบไมอัดการแปรรูป

ผลิตภัณฑ ทางคณิตศาสตรคือ การคํานวณปริมาณของใยปาลม การหาความหนาของไมอัดที่แข็งแรง ชิ้นงานการสรางสะพาน
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จากกระดาษใชแลว การบูรณาการทางวิทยาศาสตรคือ การทดสอบความแข็งแรงของสะพานทางดานเทคโนโลยีคือ การใช

เทคโนโลยีในการเผยแพรผลงาน ทางดานวิศวกรรมศาสตรคือการออกแบบการสรางสะพานจากกระดาษใชแลว ที่รับนํ้าหนัก

ไดมากที่สุดตามเวลาที่กําหนด 5 นาที ทางคณิตศาสตรคือ การวัดขนาดของกระดาษ นํ้าหนัก ชิ้นงานสะพานหลอดกาแฟ 

การบูรการทางวิทยาศาสตรเคล่ือนที่ของนิวตันเพื่ออธิบายแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุตามกฎการเคล่ือนที่ของนิวตันในการวาง

ส่ิงของลงบนสะพาน ทางเทคโนโลยีคือ การเลือกใชส่ิงของอยางสรางสรรค ทางวิศวกรรมศาสตรคือ แกปญหาเหตุการณนํ้า

ทวมในหมูบานโดยออกแบบการสรางสะพาน ทางคณิตศาสตรคือ อัตราสวนตรีโกณมิติของรูปสามเหล่ียมมุมฉากเพื่อตองการ

หาระยะทางของสะพานที่ตองการสราง 

 

9. ขอเสนอแนะ 

 

9.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช 

       หลักสูตรทองถิ่นเรื่องบูรณาการความรูในวัดไผโรงวัวสูรั้วโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กับสะเต็ม ผูสอนทุก

กลุมสาระจะตองลดจํานวนชั่วโมงในแตละรายวิชาใหนอยลง มีการกําหนดขั้นและวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของสะเต็ม

ศึกษาใหเหมาะสมกับเวลาและในแตละขั้นตอน ผูสอนควรมีความยืดหยุนกิจกรรมพรอมทั้งเตรียมอุปกรณในการประดิษฐ

ชิ้นงานและวางแผนทุกอยางใหเกิดความรอบคอบ 

9.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

9.2.1 ควรมีการสํารวจความตองการของนักเรียนหรอืคนในชุมชนกอนการกําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร

ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

        9.2.2 ควรมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนสะเต็มศึกษาไดทุกกลุมสาระ โดยเนนใหผูสอนจัดการ

เรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน  

 

10. กิตติกรรมประกาศ 

 

ขอขอบคุณคณะครูและตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดไผโรงวัวที่ไดใหความอนุเคราะห สถานที่ 

ความคิดเห็นและความรวมมือในการวิพากษหลักสูตร รวมถึงผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจประเมินเอกสารหลักสูตร 
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Development of Word Spelling Skill Exercises in Thai Language for Pupils  
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บทคัดยอ  

 

วัตถุประสงคในการวิจัยน้ี เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานแจกลูก สะกดคําภาษาไทย จํานวน 3 ชุด ไดแก แบบฝก

ทักษะการอานแจกลูกสะกดคําในมาตราแม ก กา  การอานควบกลํ้า และการอานคําอักษรนํา ใหมีมาตรฐานตามเกณฑ 90/90 

และเปรียบเทียบผลสัมฤทธการอานคําของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําภาษาไทย         

กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่เรียนอยูในโรงเรียนวัดไผลอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐมเขต 1 จํานวน  60 คน ที่ไดมาโดยการสุมแบบกลุม ผลการวิจัยไดแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําภาษาไทย 

ในมาตราแม ก กา  การอานคําควบกลํ้า และการอานคําอักษรนําที่มีประสิทธิภาพ 97.40/96.60 96.87/98.13 และ 91.20/97.35 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการอานคําหลังการใชแบบฝกทักษสูงกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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. 
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1. บทนํา  
 

การอานออก เขียนได เปนส่ิงที่มีความสําคัญสําหรับสังคมไทยมาตั้งแตครั้งอดีตจนถึงปจจุบัน และเปนเหตุผลสําคัญ

ในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงตราพระราชบัญญัติการประถมศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2464 

บังคับใหเด็กทุกคนที่มีอายุตั้งแต 7 ปบริบูรณ เรียนหนังสืออยูในโรงเรียนจนอายุ 14 ปบริบูรณ โดยไมตองเสียคาเลาเรียน

เพื่อใหเด็กทุกคนรูหนังสือ  ดังที่พระองคไดทรงมีพระราชดําริวา (สสค, 2561) 

“การที่จะนําบานเมืองไปสูความเจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศไดน้ัน การใหการศึกษาแกพสกนิกรนับเปน

ส่ิงจําเปนเรงดวนซ่ึงจะตองเรงทําเปนประการแรก” 

เม่ือโลกกาวเขาสูศตวรรษที่ 21  ทักษะของคนในศตวรรณที่ 21 ที่ทั่วโลกตางเห็นพรองตองกันวามีความสําคัญและ

เปนทักษะที่ทุกคนตองเรียนรูไปจนตลอดชีวิต คือ 3R×7C  3R ในที่น้ีก็คือ Reading (อานออก) (W)Riting (เขียนได) และ 

A(Rithmetics) (คิดเลขเปน)  (วิจารณ พานิช, 2555: 19) จะเห็นวาไมวาโลกจะเปล่ียนแปลงไปเพียงใด การรูหนังสือ หรือการ

อานออก เขียนไดยังคงเปนทักษะที่สําคัญ เพราะเปนเครื่องมือสําคัญของการเขาถึงความรู น่ันเอง สําหรับการสอนอาน

ภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่มเรียนที่ใชโดยทั่วไปน้ันคือการสอนแจกลูกสะกดคํา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ (2552: 44)  ไดกําหนดไว

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ใหนําไปใชในชวงชั้นที่นักเรียนยังอานหนังสือไมแตกฉาน หรือในชวงชั้น

ที่ 1 เพื่อใหนักเรียนอานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความส้ัน ๆ ได เม่ือนักเรียนอานออกแลว การแจกลูกสะกดคําก็   

ไมจําเปนอีกตอไป ซ่ึงตรงกับที่บันลือ พฤกษะวัน (2542) ไดกลาวไววาแนวทางการสอนอานภาษาไทยเริ่มจากการเรียนรู

องคประกอบยอยของภาษา ไดแก พยัญชนะ สระ วรรณยุกต และตัวสะกด เพื่อใหนักเรียนสามารถอานสะกดคําไดกอน หรือ

ที่เรียกวาอานออก (ถอดสัญลักษณออกเปนเสียงที่ถูกตอง) จากน้ันจึงสอนใหอานได คือการอานเพื่อเขาใจความหมาย และ

อานเปน คือการใชประโยชนจากการอาน อยางไรก็ดีปญหาการอานไมออกนับเปนปญหาสําคัญของการจัดการศึกษาใน

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

รุนแรงและตองปรับปรุงในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 35,863  คน คิดเปนรอยละ 8.1  และในระดับชั้ น

ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 68,401 คน คิดเปนรอยละ 15.4 ซ่ึงผลที่ไดไมเปนที่นาพอใจ  สําหรับสาเหตุที่นักเรียนอานหนังสือ

ไมออกน้ัน นักการศึกษาที่สนใจดานการอาน อาทิ ดํารงค ชลสุข (2558), นิตยา จรูญผลฐิติ (2559) และวิภา ตัณฑุลพงษ 

(2560)  ตางมีความเห็นที่สอดคลองกันวาหากครูไมไดสอนการอานแจกลูกสะกดคําในระยะเริ่มเรียนการอาน นักเรียนจะขาด

หลักเกณฑการประสมคํา ทําใหอานหนังสือไมออก เขียนหนังสือผิด การอานแจกลูกสะกดคําจะชวยใหนักเรียนสามารถอาน

หนังสือไดดวยตนเอง จากการศึกษาสาเหตุของการสอนอานพบวา โรงเรียนขาดส่ือการสอนอานที่มีประสิทธิภาพ ครูผูสอน

ขาดความชํานาญและประสบการณในการสอนวิธีการอานแจกลูกสะกดคํา ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงมุงพัฒนาแบบฝกทักษะการ

อานแจกลูกสะกดคําสําหรับเด็กเริ่มเรียน ซ่ึงใหแนวทางสําหรับครูนําไปใชสอนอานแจกลูกสะกดคําใหกับนักเรียน และนักเรียน

ใชเปนแบบฝกทักษะการอานไดดวยตนเอง 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

2.1  เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําภาษาไทยสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1491 

2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธการอานคําของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา

ภาษาไทย 

 

3. สมมติฐานในการวิจัย  
  

3.1 แบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําภาษาไทยสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

90/90 

3.2 นักเรียนที่ใชแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําภาษาไทยมีผลสัมฤทธ์ิการอานคําหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

4.1 แนวทางการสอนอานแจกลูกสะกดคําที่ นํามาใชในการพัฒนาแบบฝกทักษะ จากการศึกษาแนวทางที่

กระทรวงศึกษาธิการ (2534) และนิตยา จรูญผลฐิติ (2559) เสนอไว มีดังน้ี  

     4.1.1 การแจกลูก หมายถึง การเทียบเสียง โดยการนํารูปคําซ่ึงเปรียบเสมือนแมมากระจายหรือแจกลูก โดย 

การเปล่ียสระ หรือเปล่ียนพยัญชนะตน หรือเปล่ียนพยัญชนะทาย (ตัวสะกด) หลักการแจกลูกในแบบฝกทักษะในงานวิจัยน้ี 

ประกอบดวย 

1) การแจกลูกในมาตราแม ก กา ยึดสระเปนหลัก แจกลูกโดยเปล่ียพยัญชนะตน ซ่ึงจัดไวเปนชุดตาม 

กลุมเสียง  ไดแก พยัญชนะตนที่เปนอักษรกลาง พยัญชนะตนที่เปนอักษรต่ํา และพยัญชนะตนที่เปนอักษรสูง  ซ่ึงจะชวยให

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) วิธีการเทียบเสียงจะเริ่มจากสระที่มีเสียงยาวกอนสระเสียงส้ัน 

           4.1.2 การสะกดคํา หมายถึง การอานโดยนําพยัญชนะตน สระ วรรณยุกต และตัวสะกดมาประสมเปนคําอาน 

 เม่ือสะกดคําจนจําคําอานไดแลว ตอไปไมตองใชวิธีสะกดคําอีก ใหอานเปนคําไดเลย  หลักการสะกดคํามีดังตอไปน้ี 

1) คําที่มีสระอยูหนาพยัญชนะ สะกดพยัญชนะกอนสระเสมอ เชน 

บอ-ใอ-ใบ      นอ-ใอ-ใน   สอ-ใอ-ใส 

2) คําที่เปนสระลดรูป สะกดดวยเสียงของสระในคําน้ันโดยไมตองอานรูปของสระที่เปล่ียนไป เชน 

กอ-อะ-กะ-นอ-กัน    ลอ-โอะ-โละ-ดอ-ลด    หอ-โอะ-โหะ-ดอ-หด 

3) คําอักษรควบ สะกดตัวควบพรอมกัน เพื่อใหออกเสียงคําควบกลํ้าน้ันไดชัดเจนกอนสะกดคํา 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 ซ่ึงเปนพื้นเสียงสูง 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  

 แสงผ้ึง (2548: 56) และ วันเพ็ญ คุณพิริยะทวี (2548: 59) สรุปไดวาการสรางแบบฝกทักษะมีหลักการที่ตองคํานึงถึงดังน้ี  

1) แบบฝกทักษะที่ดีจะตองเก่ียวกับบทเรียนที่เรียนมาแลว มีจุดมุงหมายในการฝกที่กําหนดชัดเจน  

2) โครงสรางของเน้ือหาในแบบฝกทักษะ เรียงลําดับจากงายไปยาก เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

3) คําศัพทที่ใชในการฝกฝน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

4) คํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู 

5) มีคําส่ัง/คําอธิบาย/คําแนะนําในการใชแบบฝกที่กระชับ อานแลวเขาใจ พรอมทั้งมีตัวอยาง 

ประกอบการฝกทักษะอยางชัดเจน 

6) แบบฝกทักษะควรมีรูปแบบที่นาสนใจ และมีกิจกรรมหลาย ๆ แบบ 

7) มีวิธีการฝกที่เหมาะสม ใชเวลาในการฝกฝนไมนานเกินไป 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําภาษาไทย 

      1) รวบรวมคําตามโครงสรางของแบบฝกที่กําหนดไว ไดแก คําในมาตราแม ก กา คําควบกลํ้า และคําอักษรนํา

ในวงคําศัพของแตละระดับชั้นที่พัฒนา 

      2) วิเคราะหวาคําเหลาน้ันจัดอยูในคําที่มีความยากงายในระดับใด 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) นําแบบฝกทักษะใหผูเชี่ยวชาญที่เปนครูผูสอนภาษาไทยในโรงเรียนวัดไผลอม ตรวจสอบความถูกตองในดาน

ตาง ๆ ไดแก  เน้ือหาและการจัดเรียงลําดับเน้ือหาของแบบฝกทักษะ วิธีการอานแจกลูกสะกดคํา รูปแบบของแบบฝก และการ

เขียนคําชี้แจง  

    7) ปรับปรุงแกไขแบบฝกทักษะตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และนําไปตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของ

แบบฝกทกัษะกับจุดประสงคของแบบฝกในดานคําชี้แจงการใชชุดแบบฝก เน้ือหา  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  ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 1 ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560  

  2) กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3  โรงเรียน      

วัดไผลอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 1 ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซ่ึง

ไดมาโดยการสุมแบบกลุม จํานวน 3 กลุม ไดแก 

  กลุมที่ 1 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 29 คน อยูในกลุมทดลองใชแบบฝกทักษะการ

อานแจกลูกสะกดคําในมาตราแม ก กา  

  กลุมที่ 2 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 16 คน อยูในกลุมทดลองใชแบบฝกทักษะการ

อานแจกลูกสะกดคําควบกลํ้า 

  กลุมที่ 3 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 15 คน อยูในกลุมทดลองใชแบบฝกทักษะการ

อานแจกลูกสะกดคําอักษรนํา  

  3) ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

    ตัวแปรตน  การใชแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา จํานวน 3 ชุด 

    ตัวแปรตาม  ไดแก ผลสัมฤทธ์ิการอานแจกลูกสะกดคํา 

  4) ขอบขายเน้ือหา เน้ือหาของแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําในงานวิจัยน้ี ประกอบดวย 

     แบบฝกชุดที่ 1 แบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําในมาตราแม ก กา ประกอบดวย   

ชุดที่ 1.1 การอานแจกลูกสะกดคําดวยสระเดี่ยวเสียงยาว 

ชุดที่ 1.2 การอานแจกลูกสะกดคําดวยสระเดี่ยวเสียงส้ัน 

ชุดที่ 1.3 การอานแจกลูกสะกดคําดวยสระผสม 

ชุดที่ 1.4 การอานแจกลูกสะกดคําดวยสระเกิน 

                         แบบฝกชุดที่ 2 แบบฝกทกัษะการอานแจกลูกสะกดคําควบกลํ้า ประกอบดวย 

           ชุดที่ 2.1 การอานสะกดคํา ร ควบกลํ้า 

         ชุดที่ 2.2 การอานสะกดคํา ล ควบกลํ้า 

         ชุดที่ 2.3 การอานสะกดคํา ว ควบกลํ้า 

         ชุดที่ 2.4 การอานสะกดคําควบกลํ้าไมแท 

               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   แบบฝกทักษะการอานแตละชุดยอย ใชเวลาสําหรับครูสอนอานแจกลูก 

สะกดคําในหองเรียนและฝกดวยตนเอง การฝกในหองครูสาธิตวิธีการอานแบบแจกลูกสะกดคํา และฝกอานพรอมกันทั้งชั้น ใช

เวลาครั้งละไมเกิน 30 นาที จากน้ันนักเรียนฝกอานเปนกลุมเล็ก 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 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานแจกลูกสะกดคํา จํานวน 3 

ฉบับ แตละฉบับประกอบดวยจํานวนคํา 20 คํา ซ่ึงเปนคําที่อยูในวงคําศัพทในแบบเรียน และครอบคลุมการอานแจกลูก  

สะกดคําในแบบฝก โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี     

  ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานแจกลูกสะกดคําในมาตราแม ก กา อานถูกตอง ได 1 คะแนน 

อานไมถูกตอง 0 คะแนน 

   ฉบับที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานแจกลูกสะกดคําควบกลํ้า อานถูกตองได 1 คะแนน ไมถูกตอง 

0 คะแนน อานออกเสียงควบกลํ้าชัดเจน ได 1 คะแนน อานออกเสียงควบกลํ้าไมชัดเจนได 0 คะแนน  

       ฉบับที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานแจกลูกสะกดคําอักษรนํา อานถูกตอง ได 1 คะแนน อานไม

ถูกตองได 0 คะแนน  

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทั้ง 3 ฉบับ ไปประเมินความสอดคลองของขอทดสอบกับจุดประสงคการประเมินของ

ขอทดสอบน้ัน (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญที่เปนครูสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา จํานวน 3 คน  ซ่ึงมีเกณฑการประเมิน ดังน้ี 

คาเทากับ  1  เม่ือผูประเมินมีความเห็นวาสอดคลองกับจุดประสงคการประเมิน  

คาเทากับ  0  เม่ือผูประเมินไมแนใจวามีความสอดคลองกับจุดประสงคการประเมิน  

คาเทากับ -1  เม่ือผูประเมินมีความเห็นวาไมสอดคลองกับจุดประสงคการประเมิน  

นํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ จากน้ันทดลองใชแบบทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคุณภาพของ

แบบทดสอบและหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยผูประเมิน 2 คนพบวามีคุณภาพ ดังน้ี 
  

ตารางที่ 1  คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานแจกลูก สะกดคํา 

แบบทดสอบ คา IOC คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 
คาระดับความเชื่อมั่นของผู

ประเมิน 2 คน 

ฉบับที่ 1 มาตราแม ก กา 0.67-1.00 0.45-1.00 0.00-0.76 0.97 

ฉบับที่ 2 คําควบกล้ํา 0.67-1.00 0.37-0.96 0.23-0.80 0.99 

ฉบับที ่3 อักษรนํา 0.67-1.00 0.93-1.00 0.14-0.29 0.85 
 

 5.2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  ดําเนินการดังน้ี 

       1) กอนทดลองใชแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา นักเรียนจะไดรับการทดสอบผลสัมฤทธ์ิการอาน   

แจกลูกสะกดคํากอนเรียน (pre-test) 

       2) นักเรียนไดรับการฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําตามวิธีการที่กําหนดในแบบฝกทักษะ ดังน้ี 

         ขั้นที่ 1  ครูใหความรูเก่ียวกับเสียงของพยัญชนะและสระ  โดยใชส่ือบัตรคําประกอบการออกเสียงใหนักเรียน

ฟงและใหนักเรียนออกเสียงตาม 

        ขั้นที่ 2 ครูสาธิตการอานแจกลูกสะกดคําและใหนักเรียนฝกการอานแจกลูกสะกดคําพรอมกันทั้งชั้นตามที่

กําหนดในแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา โดยใชส่ือบัตรคํา บัตรภาพ และแผนผังการแจกลูกสะกดคํา 

       ขั้นที่ 3  นักเรียนฝกอานแจกลูกสะกดคําที่อยูในแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา โดยฝกรวมกันเปน

กลุมเล็กและรายบุคคล ครูจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในชวงน้ี เพื่อใหมีการอานซํ้า ย้ําทวนโดยไมใหเกิดความเบื่อหนาย เชน กิจกรรม

การอานคําคลองจอง กิจกรรมแขงขันการสรางคํา เปนตน 

      ขั้นที่ 4 นักเรียนฝกการอานแจกลูกสะกดคําในแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําเปนกลุมเล็ก และ

รายบุคคลทุกวัน วันละ 10-15 นาที ตลอดสัปดาห หรือจนกวาจะอานคลอง หลังการใชแบบฝกทักษะแตละชุดยอย นักเรียน

จะไดรับการประเมินการอานแจกลูกสะกดคําของชุดยอยน้ัน 
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      3) ภายหลังการฝกทักษะครบทุกชุด นักเรียนจะไดรับการประเมินดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานแจกลูก 

สะกดคําหลังเรียน (post-test) ซ่ึงเปนชุดเดียวกับที่ใชกอนเรียน 

 5.2.5 การวิเคราะหขอมูล 

      1) หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําแตละชุด  โดยนําคะแนนจากการทําแบบฝก

ทักษะการอานแจกลูกสะกดคําระหวางฝกของนักเรียนทุกคนมารวมกันแลวหาคาเฉล่ียรอยละ ไดคาประสิทธิภาพของ

กระบวนการ (E1) นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบการอานแจกลูกสะกดคําหลังเรียนของนักเรียนทุกคนมาหาคาเฉล่ีย   

รอยละ ไดคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) นําคาทั้งสองมาเทียบกันตามเกณฑ E1/E2 เทากับ 90/90 (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 

2533) 

     2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอานแจกลูก สะกดคําจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังการใช

แบบทดสอบการอานแจกลูกประสมคํา โดยใชสูตร t-test dependent sample 

 

6. ผลการวิจัย 
 

 6.1 ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา  แบบฝก

ทักษะการแจกลูกสะกดคําที่สรางขึ้นมีจํานวน 3 ชุด แตละชุดมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2  ประสิทธิภาพของชุดแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา 

ชุดแบบฝก 
จํานวน

นักเรียน 

ระหวางเรียน หลังเรียน 
ประสิทธิภาพ (E1/E2) 

คะแนนรวม รอยละ คะแนนรวม รอยละ 

ชุดที่ 1 แม ก กา 29 1129 97.40 982 96.60 97.40/96.60 

ชุดที่ 2 คําควบกล้ํา 16 1240 96.87 628 98.13 96.87/98.13 

ชุดที่ 3 อักษรนํา 15 684 91.20 292 97.35 91.20/97.35 
  

จากตารางแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําชุดที่ 1 มาตราแม ก กา ชุดที่ 2 คําควบกลํ้า และชุดที่ 3 อักษรนํา 

มีประสิทธิภาพ 97.40/96.60, 96.87/98.13 และ 91.20/97.35 ตามลําดับ 

 

 6.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานแจกลูกสะกดคําของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอานแจก

ลูกสะกดคํา ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอานแจกลูกสะกดคําของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอานแจกลูก 

สะกดคํา 

ชุดแบบฝก 
กอนเรียน หลังเรียน 

t sig 
X  

S.D. X  
S.D. 

ชุดที่ 1 แม ก กา 14.52 3.86 19.34 0.94 6.55* .00 

ชุดที่ 2 คําควบกล้ํา 23.44 6.87 39.25 1.65 10.93* .00 

ชุดที่ 3 อักษรนํา 17.20 2.859 19.47 1.36 3.956* .00 

 

* มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

  

จะเห็นวานักเรียนที่ใชแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําทุกชุดมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 7.1 จากการดําเนินการวิจัยเพือ่พัฒนาแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา 

พบวามีประสิทธิภาพดังน้ี แบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําในมาตราแม ก กา มีประสิทธิภาพเทากับ 97.40/96.60 

แบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําควบกลํ้ามีประสิทธิภาพเทากับ 96.87/98.13 และแบบฝกทักษะการอานแจกลูก  

สะกดคําอักษรนํามีประสิทธิภาพเทากับ 91.20/97.35 ซ่ึงประสิทธิภาพดังกลาวเปนไปตามเกณฑที่ไดกําหนดไวในสมมติฐาน

การวิจัย E1/E2 เทากับ 90/90 โดยปกติเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวตามแนวคิดของบลูม (Bloom อางในสมจิต จันทรฉาย, 

2557: 65) คือ 80/80 ดวยเหตุผลวาการเรียนใหเกิดความรอบรูน้ันผลสัมฤทธ์ิควรอยูในระดับรอยละ 80 ซ่ึงเปนเกณฑที่ใน

ปจจุบันนําไปใชในการกําหนดประสิทธิภาพการออกแบบการเรียนการสอนที่เปนการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ สําหรับใน

งานวิจัยน้ีไดกําหนดเกณฑไวที่ 90/90 ซ่ึงเปนไปตามที่ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533: 127-133) ไดเสนอแนะไววาสําหรับ

บทเรียนที่ตองการใหเกิดความแมนยําในดานที่เปนความรู ความเขาใจควรใชเกณฑ 90/90 ซ่ึงผูวิจัยเห็นวามีความเหมาะสม

กับการพัฒนาทักษะการอานแจกลูกสะกดคําซ่ึงเปนพื้นฐานการอานที่จะชวยใหนักเรียนสามารถอานออกและนําหลักการอาน

แจกลูกสะกดคําไปอานคําใหมไดดวยตนเอง ดังน้ันหากนักเรียนมีความคลองแคลวแมนยํายอมเปนพื้นฐานที่เขมแข็งในการ

พัฒนาทักษะการอานออกและอานไดในขั้นตอไป นอกจากน้ันในงานวิจัยน้ีไดทดลองในภาคเรียนที่ 2 ซ่ึงนักเรียนไดฝกทักษะ

การอานแจกลูกสะกดคํามาบางแลว การทีนั่กเรียนสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการอานไดตามเกณฑที่กําหนดไวอีกเหตุผล

หน่ึงก็คือ ขั้นตอนในการใชแบบฝกทักษะที่ใหนักเรียนพัฒนาทักษะการอานของตนเองอยางสมํ่าเสมอทุกวัน โดยจัดเวลา

สําหรับการฝกฝนอยางพอเพียงและเหมาะสมตามวัย ซ่ึงเปนหลักการที่สําคัญประการหน่ึงของการฝกทักษะและพัฒนานิสัยรัก

การอานของนักเรียนในวัยเริ่มเรียน  

 7.2 จากผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําสูงขึ้น

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ทั้งน้ีนาจะเปนเพราะแบบฝกทักษะการอานแจก

ลูกสะกดคําไดพัฒนาขึ้นตามหลักการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําอยางเหมาะสม การพัฒนาแบบฝกทักษะ

การอานแจกลูกสะกดคําในมาตราแม ก กา ใชแนวการสอนอานที่เนนเสียงสระเปนตัวยืนผสมกับเสียงของพยัญชนะที่แบงตาม

อักษรกลาง ต่ํา และสูง โดยแยกเปนชุดสระเดี่ยวเสียงส้ัน สระเดี่ยวเสียงยาว สระผสม และสระเกิน การจัดโครงสรางเน้ือหาใน

การอานแจกลูกอยางเปนระบบ ชวยใหนักเรียนสามารถเทียบเสียงไดงาย และเม่ือตองสะกดคําก็จะสามารถทําไดอยางสะดวก 

รวดเร็วขึ้น นอกจากน้ีแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํายังไดนําเสนอขั้นตอนในการนําแบบฝกทักษะไปใชโดยคํานึงถึง

บทบาทของครูผูสอนที่เปนตัวแบบในการอานแจกลูกสะกดคําที่ถูกตอง และเสนอแนะกิจกรรมที่ครูสามารถจัดเพิ่มเติมเพื่อ

สงเสริมการฝกทักษะไดอยางสนุกสนานเพื่อใหการฝกซํ้า ย้ําทวนมีความเราใจ ไมนาเบื่อหนาย 

  

8. ขอเสนอแนะ 
 

 8.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

การนําแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําไปใชใหมีประสิทธิภาพ มีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. กอนใชแบบฝกทักษะการสอนอานแจกลูกสะกดคํา ควรใหนักเรียนรูจักคําศัพทที่อานจากนิทาน หรือส่ือการอาน

อ่ืน ๆ เพื่อเปนแรงจูงใจใหนักเรียนสนใจการอาน  

2. ควรจัดเวลาสําหรับการฝกอยางสมํ่าเสมอทุกวัน และแตละครั้งในการฝกไมควรใชเวลามากเกินไป เพราะจะทํา

ใหนักเรียนมีความเหน่ือยลา ทําใหเบื่อหนาย จากการทดลองใชแบบฝกทักษะการอาน มีขอเสนอแนะวาครูควรสอนวิธีการ

อานแจกลูกสะกดคําในระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 1-2 ครั้งละไมเกิน 20 นาที และชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไมเกิน 30 นาที  
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3. ในการฝกควรใหนักเรียนกําหนดเปาหมายในการฝกใหกับตัวเอง เม่ือนักเรียนสามารถทําไดตามเปาหมายที่

กําหนดไว ควรใหแรงเสริมกําลังใจที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนตามวัย จะทําใหนักเรียนมีความพอใจและกําลังใจใน

การฝกครั้งตอไป 

 8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัย 

  งานวิจัยที่ควรทําตอเน่ืองจากงานวิจัยน้ี ไดแก 

 1. การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคําในส่ือรูปแบบอ่ืน ๆ เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

หนังสืออานแจกลูกสะกดคําเลมใหญ (Big book)  

 2. การพัฒนาส่ือสงเสริมการอาน ซ่ึงใชคูกับแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา โดยใชวงคําศัพทที่สรางขึ้นจาก

การอานแจกลูกสะกดคํา เพื่อพัฒนาการอานออกของนักเรียนสูการอานได หรือการอานเพื่อความเขาใจเรื่องราว เชน คําคลอง

จอง นิทาน (fiction) หนังสือสงเสริมการอานเรื่องราวประเภทตาง ๆ (nonfiction) ที่ตอบสนองความสนใจของนักเรียนใน

ระดับชั้นตาง ๆ เปนตน 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณและปญหาการจัดการขยะในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง 

อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสังเกตและการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากตัวแทนประชาชนแตละ

หมูบาน และเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง รวมจํานวน 18 คน วิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลมาจัด

หมวดหมูตามประเด็น ถอดรหัส ตีความ และวิเคราะหเน้ือหา  

ผลการศึกษา พบวา ในพื้นที่ตําบลหวยกระทิงสวนใหญเปนขยะประเภท ขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และ

ขยะอันตราย  โดยองคการปกครองสวนทองถิ่นไมมีการใหบริการจัดเก็บขยะ แตมุงเนนใหประชาชนในพื้นที่มีความรู ความเขาใจ 

ปลูกจิตสํานึกในเรื่องของการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ ดวยตนเอง จึงทําใหเกิดปญหาจากการจัดการขยะดวยตนเอง เชน 

ควันจากการเผา กล่ินจากการกองรวมของขยะกอนที่จะไดรับการกําจัด และปญหาขยะอุดตันในชวงฤดูฝน ดังน้ันหนวยงานที่

เก่ียวของจึงควรมีระบบการจัดการขยะที่ไมกอใหเกิดมลพิษ 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  
 

ปจจุบันสถานการณขยะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา โดยในป พ.ศ. 2551 มีปริมาณ

ขยะที่เกิดขึ้น 23.93 ลานตัน ซ่ึงมีอัตราการเกิดขยะ 1.03 กิโลกรัม/คน/วัน และในป พ.ศ. 2558 มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเปน 

26.85 ลานตัน และมีอัตราการเกิดขยะ 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) ซ่ึงขยะเปนสาเหตุสําคัญประการ

หน่ึงที่กอใหเกิดปญหาทางดานส่ิงแวดลอม ที่สงผลกระทบตอสุขภาพรางกาย และจิตใจ ซ่ึงแนวโนมที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของเมือง และการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี เพื่ออํานวยความสะดวกสบาย ใน

ปจจุบันขยะสวนใหญเปนขยะที่เกิดจากการบริโภค เชน พลาสติก กระดาษ กระปอง โฟม เศษอาหาร รวมถึงสารเคมีตางๆ 

นับเปนปญหาสําคัญของชุมชนซ่ึงตองจัดการและแกไข หากใชวิธีการกําจัดที่ไมถูกตองเหมาะสมยอมสงผลกระทบตอสุขภาพ

อนามัย คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมในชุมชนได 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มี

เจตนารมณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรับผิดชอบดานการบริการ ดานการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมากขึ้น ซ่ึงกําหนดไว 11 ดาน และหน่ึงในน้ันคือ ดานการจัดการขยะ ส่ิงปฎิกูล (สุรทัศน 

ปอมสุวรรณ, 2556)  องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ครอบคลุมพื้นที่จํานวน 4 หมูบาน มี

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 33,775 ไร ซ่ึงมีจํานวนประชากรทั้งหมด 4,525 คน (องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง, 2560) 

ขณะที่นโยบายของผูบริหารที่ตองการใหประชาชนในพื้นที่สามารถจัดการขยะดวยตนเอง ยังขาดการระบบการจัดการและ

ภาคประชาชนเองยังขาดการมีสวนรวมทีช่ัดเจน  

จากสภาพดังกลาวตองเริ่มจัดการที่ตนเหตุ ตั้งแตการเกิดขยะจนกระทั้งการกําจัด โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสถานการณและปญหาการจัดการขยะในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง 

อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา เพื่อใหสามารถนําขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหและหาแนวทางในการจัดการ อีกทั้งใหคนในชุมชน

เองไดตระหนักถึงการจัดการขยะน้ันเปนภาระหนาที่และกิจกรรมที่ประชาชนจะตองมีจิตสํานึกรวมกันในการลดการกอใหเกิด

ขยะและการกําจัดขยะใหลดนอยลง  

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาสถานการณและปญหาการจัดการขยะในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง   อําเภอกรงปนัง 

จังหวัดยะลา 

 

3. ประโยชนของการวิจัย 
 

ทราบถึงสถานการณและสภาพปญหาการจัดการขยะในพื้นที่ และสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาพัฒนาเปน

แนวทางในการจัดการขยะใหกับองคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา อยางมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ผู วิจัย เลือกใชการ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยเนนใชการอธิบายปรากฏการณนิยม 

(Phenomenology) ซ่ึงใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวย การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ 
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(Key-informant) รวมกับการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) อาศัยเทคนิคสามเสา (Triangulation 

Technique) เพื่อการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากบุคคล เวลา และสถานที่ที่แตกตางกัน ควบคูกับบริบทของสังคม (Context) 

สําหรับผูใหขอมูลสําคัญ ใชการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อใหไดกลุมผูใหขอมูลที่สามารถตอบปญหาในการวิจัยได

อยางลุมลึก และเปนประโยชนตอการวิจัย อีกทั้งเปนผูรูจริงในเรื่องน้ัน ซ่ึงแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกเปนตัวแทนประชาชน

แตละหมูบาน ไดแก กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และประชาชน

ทั่วไป กลุมที่สองเปนเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือ

นายกเทศมนตรี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดการขยะ 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 แตทั้งน้ีก็

อาจมีการปรับแนวทางการสัมภาษณตามบริบทของเหตุการณในภาคสนามดวย 2) การสังเกตอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 

มีแนวทางในการสังเกตคือ กําหนดวัตถุประสงคในการสังเกตไวลวงหนา เม่ือเขาสูพื้นที่ในการศึกษา ผูวิจัยจึงสังเกตบริบท

สภาพทั่วไปของพื้นที่ และเฝาสังเกตพฤติกรรมทางสังคมที่เก่ียวของกับงานวิจัยดวย  

สําหรับการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณมาตรวจสอบ ความสมบูรณความ

ถูกตองของขอมูลโดยวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการศึกษา ดวยวิธีวิเคราะหเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis Method) ซ่ึงเปนการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาสังเคราะหและแยกเปนประเด็นตามเน้ือหา 

(ชาย โพธิสิตา, 2549) 
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5. สรุปผลการวิจัย  
 

 5.1 สถานการณขยะในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

จากการสัมภาษณ พบวา สถานการณการจัดการขยะในปจจุบันในพื้นที่ตําบลหวยกระทิง ยังไมมีการใหบริการ

จัดเก็บขยะจากหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่น เน่ืองจากหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่นเล็งเห็นวาเปนการเพิ่ม

ภาระคาใชจายตาง ๆ มากมาย อาทิ การซ้ือรถขนขยะ ถังขยะ คาจางพนักงานประจํารถ คานํ้ามันรถ คาหลุมในการทิ้งขยะ 

ดังเชนความคิดเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล มานิตร ชุมหอง  (สัมภาษณวันที่ 16 สิงหาคม 2560) กลาววา 

 

“…นโยบายผูบริหารจะไมมีการซ้ือรถขยะเพราะมันเปนการเพิ่มภาระใหกับ อบต. เยอะในเรื่องการจางคน 

การนําขยะไปทิ้งนอกพืน้ที่…” 

 

ทั้งน้ีความคิดเห็นเก่ียวกับ สถานการณการจัดการขยะในพื้นที่ตําบลหวยกระทิง ไปในทิศทางเดียวกับนายกองคการ

บริหารสวนตําบล อําราน เห็นสุเด็น (สัมภาษณวันที่ 16 สิงหาคม 2560) กลาวไววา 

  

“…ผูบริหารไมมีนโยบายจะซ้ือรถขนขยะเพราะมันเปนการเพิ่มภาระใหกับ อบต.  ... ” 

 

นโยบายการจัดการขยะดังกลาว จึงทําใหที่ผานมาทางองคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิงพยายามมุงเนนให

ประชาชนในพื้นที่มีความรู ความเขาใจ และปลูกจิตสํานึกในเรื่องของการจัดการขยะ มีกิจกรรมประชาสัมพันธ ทั้งน้ียังรวมถึง

การสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ไดเขารวมอบรมในการคัดแยกขยะยังหนวยงานตาง ๆ ที่ไดเปดอบรม  

 

“…มีการประชาสัมพันธ รณรงคใหความรูกับชาวบานและเด็ก ๆ ที่โรงเรียน เรื่องคัดแยกขยะ ชาวบานจะ

แยกขยะพวกขยะรีไซเคิลที่เปนขยะขายได แลวก็จะขายใหกับพอคาที่มารับซ้ือในหมูบาน เด็ก ๆ ก็จะแยก

ขยะกันที่โรงเรียนกอนที่เขาจะทิ้งขยะกัน…” (อําราน เห็นสุเด็น, 16 สิงหาคม 2560) 

 

ขยะในพื้นที่ตําบลหวยกระทิงสวนใหญเปนประเภท ขยะอินทรีย(ยอยสลายได) ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะ

อันตรายตามลําดับ (ดังตารางที่ 1) เบื้องตนประชาชนในพื้นที่มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถขายทําเงินกอนนํา

ขยะประเภทอ่ืน ๆ ที่เหลือไปทําลาย โดยการฝง การเผา หรือใชเปนอาหารแกสัตว นอกจากน้ียังพบวามีการใชประโยชนจาก

ขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหม  

 

ตารางที่ 1 ขยะในครัวเรือนแยกตามประเภท 

ประเภท ไดแก จํานวน รอยละ ลําดับ 

ขยะอินทรีย เศษอาหาร เศษผัก ผลไม ใบไม 18 100 1 

ขยะรีไซเคิล 

เศษแกว ขวดแกว 18 100 1 

กระดาษ กลองกระดาษ กลองเครื่องดื่ม UHT 18 100 1 

เศษพลาสติก 18 100 1 

กระปองเครื่องดื่ม อะลูมิเนียม โลหะ 10 55.5 2 

ยางรถยนต 5 27.7 3 

ขยะทั่วไป ซองขนม ซองบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป ซองผงซักฟอก ฯลฯ 18 100 1 
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ประเภท ไดแก จํานวน รอยละ ลําดับ 

 

 

ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร 17 94 2 

แพมเพิส 8 44.4 3 

โฟมเปอนเศษอาหาร 5 27 4 

ขยะอันตราย 

 

 

 

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต 8 44.4 1 

ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช 8 44.4 1 

โทรศัพทเคล่ือนที่ )มือถือ (แบตโทรศัพทเคล่ือนที่  7 38.8 2 

แบตเตอรี่ 6 33.3 3 

กระปองสเปรยบรรจุสี หรือสารเคมี 6 33.3 3 

ถานไฟฉาย 5 27.7 4 

 

จากตารางพบวา ขยะที่แตละครัวเรือนผลิตออกมา รอยละ 100 เปนขยะอินทรียที่สามารถยอยสลายได เชน เศษ

อาหาร เศษผัก ผลไม ใบไม เปลือกผลไมตามฤดูกาล นอกจากน้ียังมีขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไปบางชนิด เชน เศษแกว ขวดแกว 

กระดาษ กลองกระดาษ เศษพลาสติก และซองขนม ซองบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป ฯลฯ เม่ือพิจารณาตามประเภทขยะพบวา       

ขยะรีไซเคิลที่แตละครัวเรือนผลิตรองลงมา รอยละ 55.5 เปนกระปองเครื่องดื่ม อะลูมิเนียม โลหะ สวนลําดับสุดทายรอยละ 

27.7 ไดแก ยางรถยนต ขยะทั่วไปที่แตละครัวเรือนทิ้งรองลงมา คิดเปนรอยละ 94 ไดแก ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร และ

ประเภทขยะอันตราย ที่พบมากที่สุดคิดเปนรอยละ 44.4 ไดแก หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตร ูพืช 

รองลงมารอยละ 38.8 ไดแก โทรศัพทเคล่ือนที่(มือถือ) แบตโทรศัพทเคล่ือนที่ และลําดับสุดทายรอยละ 27.7 ไดแก 

ถานไฟฉาย  

เบื้องตนประชาชนในพื้นที่จะคัดแยกขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถขายทําเงินได กอนนําขยะประเภทอ่ืน ๆ ที่เหลือ

ไปทําลาย โดยการฝง การเผา หรือใชเปนอาหารแกสัตว และยังพบวามีการใชประโยชนจากขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหม 

ประชาชนสวนใหญเคยไดรับการอบรมในเรื่องการจัดการขยะจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตามที่องคการ

บริหารสวนตําบลไดจัดไวให ซ่ึงพยาบาลวิชาชีพ ซากีเราะ มามะ และอาสาสมัครสาธารณะสุขประจําหมูบาน ไอดะ ดานุง ได

ใหความเหน็วา 

 

“…ขยะในบานไมเยอะมากเพราะวามีการแยกขยะขายบางสวน เศษผัก เปลือกผลไม เศษอาหาร ใบไม 

เศษเน้ือสัตว จะเอาไปฝงดิน กระดาษ เศษกระดาษ พลาสติก แกว ขวดแกว ขายมีรถที่เขามาซ้ือ เศษ

พลาสติกเล็ก ๆ พลาสติกลูกอม สวนใหญจะเผาบาง...ถุงพลาสติกใบใหญก็จะเอากลับมาใสของ...เคยไป

อบรม ที่โรงพยาบาลกรงปนัง…” (ซากีเราะ มามะ, 16 สิงหาคม 2560) 

 

“…ปริมาณขยะในบานไมเยอะมาก เพราะจะแยกขยะกอน กระดาษ  เศษกระดาษ เศษพลาสติก แกว 

ขวดแกว ขายใหรถที่เขามารับซ้ือ ขยะอันตราย ถานไฟฉาย หลอดไฟ เอาไปใสกลองที่หนวยงานกระทรวง

พลังงานที่อบต. เศษอาหารก็ใหไกเปนอาหารไก...ขวดพลาสติกนํ้าโคกก็เอามาใสนํ้า ขวดแกวใสนํ้าจ้ิม ใสบู

ดู แลวถุงพลาสติกที่ใหญๆ ก็เอาไวใสของได...เคยไปอบรมที่กรุงเทพเก่ียวกับการแยกขยะ อะไรที่ทําปุยได

ก็ทํา หมูบานน้ันเขาตั้งสหกรณ 0 บาท ก็คือเอาขยะไปชั่งคิดราคาไดก่ีบาทเอาไปแลกกับส่ิงที่เราอยากซ้ือ 

ถาขยะเราไมพอเราก็เพิ่มเงิน ทางหนวยงาน อบต. เปนผูจัด” (ไอดะ ดานุง , 16 สิงหาคม 2560) 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1505 

 5.2 ปญหาการจัดการขยะในองคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

จากการสัมภาษณยังพบวา ในพื้นที่ตําบลหวยกระทิงยังประสบปญหาในดานการจัดการขยะอยูบาง ไมวาจะเปน

ปญหาเรื่องควันที่เกิดจากการจัดการขยะดวยตนเองโดยการเผา ปญหาเรื่องกล่ินที่เกิดจากการกองรวมของขยะกอนที่จะไดรับ

การกําจัด (ดังภาพที่ 2) และปญหาขยะอุดตันในชวงฤดูฝน โดย รอซีดะห มะดิง ประชาชนหมูที่ 4 (สัมภาษณวันที่ 16 

สิงหาคม 2560) ไดใหความเห็นวา 

  

  “…เวลาจัดการขยะดวยการเผาทําใหมีควันมีกล่ิน ทําใหมีปญหากับเพื่อนบาน...”  

  

 ซ่ึง มามุ มะแซ ประชาชนหมูที่ 4 (สัมภาษณวันที่ 16 สิงหาคม 2560) ไดใหความเห็นเรื่องปญหาการจัดการขยะ ไววา 

   

  “…ถาเราทิ้งในพื้นที่ พอฝนตกนํ้าไหลไมทัน นํ้าขัง เปนปญหา...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การจัดการขยะดวยตนเองโดยการเผา 

 

6. การอภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาเรื่องสถานการณและปญหาการจัดการขยะในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล หวยกระทิง อําเภอ

กรงปนัง จังหวัดยะลา จะเห็นไดวา สถานการณและปญหาการจัดการขยะในปจจุบันขององคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง 

ยังไมมีการบริหารจัดการขยะ แตมีนโยบายที่มุงเนนใหประชาชนสามารถจัดการขยะไดดวยตนเอง โดยการรณรงค 

ประชาสัมพันธใหความรู สรางความรู ความเขาใจ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการจัดการขยะ ซ่ึงสอดคลองกับผล

การศึกษาของ สุปวีณ รอตเกษม (2553) ที่ศึกษาพบวา การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

โดยการจัดประชุมและใหความรูแกผูนําชุมชนและประชาชนเพื่อรับทราบเก่ียวกับความสําคัญของการจัดการขยะ โดยเฉพาะ

เรื่องการคัดแยกขยะประชาชนมีความรูความเขาใจ และยังสอดคลองกับ สุรทัศน ปอมสุวรรณ (2556) ไดศึกษาเรื่องแนว

ทางการจัดการขยะเทศบาลบานแทน อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ พบวา ควรมีการประชาสัมพันธ อบรม ใหความรูเรื่อง

การคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ การจัดการขยะใหถูกตอง ปลอดภัย ควรสรางความตระหนักใหประชาชนในชุมชนได

เล็งเห็นความสําคัญของการคัดแยกขยะ ซ่ึงขยะสวนใหญเปนขยะอินทรีย(ยอยสลายได) ขยะรีไซเคิล ประชาชนในพื้นที่มีการ

คัดแยกขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถขายทําเงินกอนนําขยะประเภทอ่ืน ๆ สอดคลองกับ นิเวศน ตะตองใจ (2550) จาก

การศึกษาเรื่อง บทบาทของหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่นในการรวมจัดการขยะกับประชาชนในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลเหมืองงา จังหวัดลําพูน พบวา ควรมีการกระตุน ใหความรูแกประชาชน ใหเห็นถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
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ขณะที่การศึกษาของ ยุวัลดา ชูรักษ และคณะ (2560) ไดรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของเทศบาลตําบลเขาหัว

ชาง อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง พบวาเม่ือผูนําชุมชนไมไดนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง ชุมชนยังไมใหความรวมมือ

ประชาชนในชุมชนขาดความตระหนัก จึงไมสามารถจัดการขยะไดอยางเปนรูปธรรม 

เพื่อใหประชาชนเห็นวาปญหาของขยะกอใหเกิดผลกระทบตอตนเองและสังคมอยางไร ในพื้นที่ตําบลหวยกระทิงยัง

ประสบปญหาในดานการจัดการขยะอยูบาง เชนปญหาควันที่เกิดจากการเผาขยะ ปญหาเรื่องกล่ินที่เกิดจากการกองรวมของ

ขยะกอนที่จะไดรับการกําจัด และปญหาขยะอุดตันในชวงฤดูฝน ทีส่อดคลองกับผลการศึกษาของ กรุงไท นพรัตน (2552) จาก

การศึกษาเรื่อง ฝาวิกฤต สรางโอกาส บทบาททองถิ่นไทย พบวา จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานสุขาภิบาล ประชาชนสวนใหญ

ยังไดรับผลกระทบจากการเผาขยะกลางแจงแบบผารวมของแตละครัวเรือน ทั้งขยะที่เปนพลาสติก โฟม และขยะพิษ ทําให

เกิดมลพิษทางอากาศ สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพและทรัพยากรของชุมชนที่นําไปสูการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน และเพื่อประเมินความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยว

โดยชุมชน บานวังตาว ต.สะเนียน อ.เมืองนาน จ.นาน งานวิจัยฉบับน้ีใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผานเครื่องมือศึกษาชุมชน และ 

การสนทนากลุม และวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสัมภาษณกลุมตัวอยาง 129 หลังคาเรือน จากจํานวนประชากร 190 หลังคาเรือน 

โดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย พบวา  บานวังตาวเปนชุมชนเกษตรกรรม ตั้งอยูใกลเมือง การคมนาคมสะดวกและเขาถึง

ชุมชนไดงาย มีทรัพยากรที่หลากหลาย สมาชิกในชุมชนใหความเห็นวามีความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยว มีความคิดเห็น

ตอองคประกอบของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยูในระดับมาก ไดแก ดานความรูความเขาใจ และความพรอมของชุมชน 

มีคาเฉล่ียรอยละ 76.53 ดานสถานที่ ทรัพยากร ประเพณี วัฒนธรรม มีคาเฉล่ียรอยละ 88.26 และดานองคกรชุมชน มีคาเฉล่ีย

รอยละ 95.1 ความตองการมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวในระดับมาก คาเฉล่ียรอยละ 81 ดังน้ันบานวังตาว จึงมีความ

เปนไปไดและมีศักยภาพมากพอที่จะสามารถพัฒนาใหเปนชุมชนที่จัดการทองเที่ยวโดยชมุชนไดอีกชุมชนหน่ึง 

 

คําสําคัญ: ศักยภาพของชุมชน  การทองเที่ยวโดยชุมชน  ความเปนไปได 
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Abstract 

 

This study aims to examine potential and resources of the community leading to community-

based 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 จังหวัดนาน มีประชากรทั้งหมด 801 คน 190 หลังคาเรือน (อางอิงจาก

ขอมูลประชากร ที่วาการอําเภอเมืองนาน , 2560)  ลักษณะของชุมชนเปนชุมชนแบบสังคมชนบท ประชาชนสวนใหญ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยสวนใหญปลูกขาวเปนหลักและมีพืชผักสวนครัวเปนอาชีพเสริม สภาพความเปนอยูของคนใน

ชุมชนคลายคลึงกัน ครอบครัวสวนใหญแยกมาจากครอบครัวใหญอยูกันแบบเครือญาติ นอกจากอาชีพหลักของเกษตรกรบาน

วังตาว ที่เปน ขาว หรือขาวโพดน้ัน เกษตรกรบานวังตาวสวนใหญยังเขารวมโครงการกับโครงการหลวง ปลูกพืชผักสวนครัว 

ปลูกองุน เพื่อเปนอาชีพเสริม กิจกรรมการเกษตรของบานวังตาวจึงมีการทําเกษตรตลอดทั้งป เริ่มตนดวยฤดูการทํานาตั้งแต

ชวงเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน ควบคูไปดวยการปลูกผักสวนครัวที่เขารวมโครงการกับโครงการหลวงและองุน ซึ่งถือวา

เปนอีกหน่ึงส่ิงที่นาสนใจสําหรับบานวังตาว นอกจากน้ัน ยังมีการปลูกพืชเมืองหนาวหลังฤดูการเก็บเก่ียวขาวผานไปแลว หรือ

การปลูกขาวหลังนา อาทิ สตรอเบอรี่ บล็อกโคล่ี  จึงเห็นไดวากิจกรรมการเพาะปลูกของบานวังตาว เปนการทําการเกษตรที่

หลากหลายและนาสนใจ จึงเปนสาเหตุที่ทําใหผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนตองการนําเสนอความหลากหลายของกิจกรรม

การเกษตรผานการจัดการทองเที่ยว ตองการใหนักทองเที่ยวไดมาชื่นชมความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย

ภายในชุมชน ตองการใหนักทองเที่ยวไดรับรูถึงคุณคาของทรัพยากรภายในชุมชนที่คนในชุมชนใหความสําคัญ รวมกันอนุรักษ 

ดูแลรักษา และหวงแหนเปนอยางยิ่ง ซ่ึงถือเปนองคประกอบสําคัญของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน (พจนา  สวนศรี, 2546) 

ตองการใหคนภายนอกไดรับรูรวมถึงไดมาเรียนรูเทคนิควิธีการทางการเกษตรจากตัวเกษตรกรเองดวย อีกทั้งยังตองการให

ชุมชนเกิดการพัฒนาไมเพยีงเฉพาะครัวเรือนที่ทําการเกษตร แตตองการใหทุกครัวเรือนในชุมชนเกิดการพัฒนาไปพรอม ๆกัน 

เพราะการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนได (ภิสันติ์  ตินะคัต , 2557) อีกทั้งทาง

จังหวัดนานยังมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเรื่องการจัดการทรัพยากรและการทองเที่ยวที่สามารถสนับสนุนเรื่องการทองเที่ยว

ของบานวังตาวไดอีกดวย เพียงแตผูนําชุมชนและคนในชุมชนยังขาดองคความรูในการจัดการทองเที่ยว ยังขาดประสบการณ 

และยังไมเคยไดมีโอกาสเห็นแหลงทองเที่ยวในชุมชนที่ประสบความสําเร็จแลว ยังขาดหนวยงานที่สนับสนุนเรื่องการทองเที่ยว 

ยังไมมีวิธีการและแผนงานที่เปนระบบ การเริ่มตนศึกษาความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวจึงเปนลําดับแรกที่ชุมชนควรทํา 

เพื่อใหชุมชนไดมีการเรียนรู และประเมินศักยภาพของชุมชน ประเมินทรัพยากรชุมชน เพื่อใหไดผลออกมาเพื่อหารือวา ชุมชน

จะมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใดเพื่อใหเปนชุมชนที่สามารถจัดการทองเที่ยวไดตอไป ทางผูวิจัยจึงสนใจที่จะ

ศึกษาโดยมี คําถามวิจัยคือ ความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบานวังตาว ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองนาน 

จังหวัดนาน ควรเปนอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพและทรัพยากรของชุมชน ที่นําไปสูการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของเรื่องการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

3. เพื่อประเมินความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน บานวังตาว ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 

วิธีการศึกษา  

 

การศึกษาในครั้งน้ีใชวิธีวิจัยวิจัยแบบผสม(Mixed Method Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

research) รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1511 

ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุมชนบานวังตาว ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน จํานวน 

190 หลังคาเรือน (ขอมูลประชากรของชุมชนบานวังตาว , 2559) 

กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ชุมชนบานวังตาว จํานวน 129 หลังคาเรือน ขนาดของกลุมตัวอยางใช

สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ในการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง เน่ืองจากประชากรมีจํานวนที่แนนอน และ

ในสวนของการสุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยการจับสลากจากเลขที่บานทั้งหมด  

ข้ันตอนในการศึกษา 

1. การวิจัยจากเอกสาร ตรวจสอบทบทวนเอกสารที่เก่ียวของกับงานวิจัย ไดแก ตํารา วิทยานิพนธ เพื่อศึกษาเปน

แนวในการดําเนินงานวิจัย 

2. จัดทํากรอบแนวทางการศึกษา แผนการดําเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานการวิจัย 

3. ศึกษาและประมวลผลวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดย

ชุมชน 

4. สรางเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณเปนแบบสัมภาษณ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ประสานงาน

กับชุมชนบานวังตาวเพื่อเก็บขอมูลภาคสนาม 

5. การเก็บขอมูล โดยใชแบบสัมภาษณกับกลุมตัวอยางบานวังตาวโดยการสัมภาษณเชิงลึก และสนทนากลุมกับผูที่

เก่ียวของกับชุมชน 

6. การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล วิเคราะห ประมวลผลขอมูลที่ไดรวมกับชุมชน 

7. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ผานเครื่องมือ แผนที่เดินดิน 

ปฏิทินชุมชนและการจัดกิจกรรมการสนทนากลุม (Focus group Discussion) โดยมีกลุมเปาหมาย คือ กลุมผูนําชุมชน และผู

ที่มีสวนเก่ียวของเรื่องการทองเที่ยว ไดแก สมาชิกในชุมชน องคกรพี่เล้ียง และหนวยงานที่เก่ียวของ 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยวิเคราะหสถิติรอยละและคาเฉล่ียผานโปรแกรม SPSS for windows 

ระยะเวลาในการวิจัย ดําเนินการวิจัยระหวางเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2560 

 

ผลการวิจัย 

 

ขอมูลพื้นฐานและบริบทของชุมชน 

           การศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชน จากการใชเครื่องมือศึกษาชุมชน ไดแก ปฏิทินชุมชน แผนที่เดินดิน และการ

จัดการสนทนากลุม ผลการศึกษาพบวา บานวังตาว ตําบลสะเนียน อําเภอเมือง จังหวัดนาน มีประชากรทั้งหมด 801 คน 190 

หลังคาเรือน เปนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 154 หลังคาเรือน บานวังตาวเปนชุมชนเกษตรกรรม ชาวบานโดยสวนใหญ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก โดยมีพืชหลักไดแก ขาว และยางพารา กิจกรรมการเพาะปลูกของบานวังตาวประกอบไปดวย 

ขาวนา ขาวไร ขาวโพด ยางพารา ผักสวนครัว ไมผล องุน และเล้ียงสัตว บานวังตาว เปนชุมชนที่ลอมรอบไปดวยภูเขา และมี

อางเก็บนํ้าสองแหงสําหรับใชในการอุปโภค 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 นอยที่สุดคืออาชีพขาราชการ/

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 เม่ือพิจารณารายดาน จะไดผลการศึกษา

ดังน้ี ดานความพรอม ความรู ความเขาใจของชุมชนเรื่องการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน พบวา ในภาพรวมคนในชุมชนมี

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

โดยรอบของชุมชนยังไมพรอมตอการจัดการทองเที่ยว รอยละ 93.2 พรอมที่จะบํารุงรักษาสภาพแวดลอม และปรับปรุง

สภาพแวดลอมของชุมชนเพื่อเตรียมพรอมการจัดการทองเที่ยว รอยละ 69.9 มีความคิดเห็นวาชุมชนมีความพรอมในการ

อํานวยความสะดวกตอนักทองเที่ยว ดานสถานที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม พบวา รอยละ 94.5 เห็นดวยที่จะให

ศูนยปฏิบัติการเกษตรพอเพียงเปนศูนยประสานงานและจุดบริการนักทองเที่ยว รอยละ 75.3 เห็นดวยที่จะใหตลาดชุมชนบาน

วังตาวเปนศูนยประสานงานและจุดบริการนักทองเที่ยว รอยละ 68.5 เห็นดวยที่จะใหอางเก็บนํ้าหวยแกวเปนแหลงทองเที่ยว

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

มีสวนรวมในประเพณีเล้ียงผีพอคําปน ดานองคกรชุมชน พบวา รอยละ 83.6 เห็นดวยกับการใหกลุมกองทุนสนับสนุน

งบประมาณในการจัดการทองเที่ยว รอยละ 98.6 เห็นดวยกับการใหกลุมแมบานรับผิดชอบเรื่องอาหารในการตอนรับ

นักทองเที่ยว รอยละ 98.6 เห็นดวยกับการใหกลุมผูสูงอายุแสดงการแสดงพื้นบานในการจัดการทองเที่ยว รอยละ 86.3 เห็น

ดวยกับการใหกลุมเยาวชนรับหนาที่ถายทอดเรื่องราวของชุมชนการนําเที่ยวผานการเปนมัคคุเทศก รอยละ 100 เห็นดวยกับ

การที่อบต.สะเนียน และโครงการหลวงสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธการทองเที่ยว การสงเสริมความรู งบประมาณในการ

ปรับปรุงเสนทางการทองเที่ยว รอยละ 98.6 เห็นดวยกับการที่โครงการหลวงสนับสนุนเรื่องการทําบรรจุภัณฑใหกับสินคา

เกษตรภายในชุมชน  

ระดับความตองการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

         ผลการสํารวจระดับความตองการมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน พบวา ระดับความตองการมีสวนรวม

ของชุมชนในภาพรวมอยูในระดับ มาก  คาเฉล่ียรวมอยูที่ 4.05 คิดเปนรอยละ 81.0 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ความ

ตองการมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน อยูในระดับมากที่สุด และความตองการมีสวนรวมพิจารณาถึงผลตอบแทนหรือ

ผลประโยชนที่ไดรับทั้งผลดีและผลเสียที่จะเกิดจากการจัดการทองเที่ยว อยูในระดับมากที่สุด  และความตองการมีสวนรวมใน

การพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ อยูในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ ความตองการมีสวนรวมในการแปรผลผลิตทางการ

เกษตรเพื่อขายใหแกนักทองเที่ยว อยูในระดับมาก  ความตองการเขารวมประชุมเพื่อคิดหากิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1513 

อยูในระดับมาก  ความตองการมีสวนรวมในการลงทุนเพื่อขายอาหาร บริการนักทองเที่ยว อยูในระดับมาก  ความตองการมี

สวนรวมในการบริการที่พักแกนักทองเที่ยว อยูในระดับมาก  และความตองการมีสวนรวมในการเปนมัคคุเทศกทองถิ่น อยูใน

ระดับปานกลาง  รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1   ผลการวิเคราะหระดับความตองการมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน                              (n=129) 

ขอ ความตองการมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน X  
S.D. 

ระดับความตองการ 

มีสวนรวม 
ลําดบัที ่

1. ทานตองการรวมประชุมเพ่ือคิดหากิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน 4.08 0.91 มาก 5 

2. ทานตองการลงทุนเพ่ือขายอาหาร บริการนักทองเที่ยว 3.71 1.16 มาก 8 

3. ทานตองการใหบริการที่พักตามบานแกนักทองเที่ยว 3.44 1.30 มาก 9 

4. ทานตองการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือขายใหแกนักทองเทีย่ว 4.15 0.94 มาก 4 

5. ทานตองการทาํของที่ระลึกเพ่ือจําหนายใหแกนักทองเที่ยว 4.08 0.95 มาก 6 

6. ทานตองการทาํสินคาหัตถกรรม เชน เคร่ืองจักรสาน ผาทอ และอ่ืน ๆเพ่ือ

จําหนายแกนักทองเที่ยว 

4.07 0.99 มาก 7 

7. ทานตองการเปนมัคคุเทศกทองถิ่นในการนํานักทองเที่ยวเขาชมกิจกรรมการ

ทองเที่ยวในชุมชน 

3.34 1.38 ปานกลาง 10 

8.  ทานตองการรวมพัฒนาหมูบานใหสะอาด 4.63 0.54 มากที่สุด 1 

9. ทานตองการรวมพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ เชน การจัดทําปายบอกทาง 

บอกชนิดพืชพรรณ 

4.49 0.69 มากที่สุด 3 

10. ทานตองการมีสวนรวมพิจารณาถึงผลตอบแทนหรือผลประโยชนที่ไดรับทั้ง

ผลดี และผลเสียที่จะเกิดจากการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

4.51 0.69 มากที่สุด 2 

 รวม 4.05 0.955 มาก  

 

ประเมินความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

         การศึกษาและประเมินความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของบานวังตาวน้ัน เปนการนําขอมูลจาก

การศึกษาชุมชน การสํารวจทรัพยากรชุมชน และการสัมภาษณเชิงลึกนํามาวิเคราะห จัดระเบียบขอมูลและวิเคราะหเน้ือหา 

และนํามาอภิปรายรวมกับชุมชนผานเวทีการสนทนากลุม (ภาพที่ 1) เพื่อรวมกันประเมินความเปนไปไดของบานวังตาวในการ

จัดการทองเที่ยวโดยชุมชน จากการรวมกันวิเคราะหขอมูลจากขอมูลทั้งหมดที่ผูวิจัยรวบรวมได และรวมกันวิเคราะหศักยภาพ

ของชุมชน พบวา ชุมชนบานวังตาวมีความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน เพราะชุมชนมีศักยภาพทั้งในเชิง

บุคลากร ศักยภาพเชิงพื้นที่ และปจจัยพื้นฐานที่จะกอใหเกิดการทองเที่ยวโดยชุมชนได ถึงแมจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนา

ในดานที่เปนจุดออนหรือขอจํากัดของชุมชน แตโดยรวมไมวาจะเปน ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม องคกรชุมชน 

หนวยงานที่สนับสนุนจากภายนอก สถานที่ทองเที่ยวภายในชุมชนที่มีความนาสนใจและชุมชนก็เห็นดวยที่จะใหเปนแหลง

ทองเที่ยว เชน สวนหลงวังดิน (ภาพที่ 2) ศูนยปฏิบัติการเกษตรพอเพียง (ภาพที่ 3) เปนตน รวมไปถึงระดับการมีสวนรวมของ

ชุมชนอยูในระดับมาก จึงมีความเปนไปไดที่ชุมชนจะสามารถทําใหเกิดการทองเที่ยวโดยชุมชนได อีกทั้งชุมชนยังสนใจและ

พรอมที่จะเดินหนาวางแผนการทํางานเรื่องการทองเที่ยวอยางเต็มกําลัง 

“ คิดวาเปนไปได โดยหลักการชุมชนของเรายังขาดความรูเรื่องการทองเที่ยว แตถาพูดถึงความเปนไปได คิดวา

เปนไปไดและชุมชนเราก็กําลังเริ่มตน แลวก็ยังตองศึกษาอีกเยอะ ”  (สน่ัน  โนนิล , 2560)  

         กลุมผูนําเปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนเรื่องการทองเที่ยว เพราะเปนกลุมแรกที่มีความคิดริเริ่มที่จะทํา และผาน

การศึกษาดูงานเรื่องการทองเที่ยวมาหลายครั้ง แตคนในชุมชนเองยังขาดความเขาใจในเรื่องน้ีอยูมาก จึงจําเปนตองสรางความ

เขาใจและใหความรูเรื่องการทองเที่ยวในระดับหน่ึงกอนจึงจะเกิดการทองเที่ยวในชุมชนขึ้นมาได   
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“จริง ๆ ทรัพยากรบานเรามีความพรอมอยูแลว แตยังขาดการดูแลอยางตอเน่ือง อีกอยางเราจะไปรีบ ๆ ก็ไมได 

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 เพื่อที่จะขับเคล่ือนใหเกิดการทองเที่ยวโดยชุมชนใหไดตามแผนงานที่รางไว 

โดยแผนงานดังกลาว มีขั้นตอนดังน้ี 

         1. สรางกลุมในการขับเคล่ือนเร่ืองการทองเที่ยว เพื่อเปนกลุมในการกระจายเสียงและสรางความเขาใจใหกับ

ชุมชนเรื่องการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่จะเกิดขึ้น โดยจะเริ่มรวมกลุมผูที่สนใจในเรื่องการทองเที่ยวภายในชุมชนกอน 

อาจจะเปนการประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครสมาชิกกลุมการทองเที่ยว โดยแผนงานในขั้นแรกจะตองอยูในชวง เดือนธันวาคม 

2560 

         2. กลุมศึกษาดูงานเร่ืองการทองเที่ยว การศึกษาดูงานเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชน เปนการดูงานในบริบทที่

ใกลเคียงกัน มีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน เพื่อทําใหกลุมทําความเขาใจไดงายมากขึ้น และสามารถนําไปปรับใชกับชุมชนของ

ตนเองได 

         3. ประชุมวางแผนบทบาทในการทํางาน เปนการกระจายหนาที่การทํางานไปยังสมาชิกของกลุม เชน การ

ดําเนินงานปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชน การพัฒนากลุมภายในชุมชนใหเขมแข็ง การติดตอประสานงานหนวยงานที่จะ

สามารถชวยเหลือเรื่องการทองเที่ยวในขั้นตอไป การดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานเรื่องการทองเที่ยวอยางเปน

ทางการ เปนตน ซ่ึงการกระจายบทบาทการทํางานดังกลาว จําเปนตองระดมความคิดในที่ประชุมของหมูบาน พรอมกับ

หนวยงานหรือองคกรพี่เล้ียงของชุมชน เพื่อใหการกระจายงานดังกลาว เหมาะสมกับบุคคลที่ไดรับหนาที่น้ัน ๆ 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1515 

         4. จัดตั้งคณะกรรมการ ขั้นตอนสุดทายคือการจัดตั้งคณะกรรมการในการขับเคล่ือนเรื่องการทองเที่ยว ซ่ึงเปนการ

จัดตั้งโดยรับสมัครดวยความสมัครใจ โดยคณะกรรมการชุดน้ี ก็จะตองมีแผนงานในการขับเคล่ือนเรื่องการทองเที่ยวตอไป 

เพราะมีบทบาทการทํางานที่ชัดเจน มีการกระจายงานภายในกลุมคณะกรรมการแลว แตคณะกรรมการก็อาจจะกระจาย

หนาที่ใหคนในชุมชนคนอ่ืน ๆได ไมใชเพียงสมาชิกกลุม หรือคณะกรรมการเทาน้ัน เพราะการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

สมาชิกในชุมชนทั้งหมดเปนเจาของชุมชน มีหนาที่ในการบริหารงานและดูแลรักษาเชนเดียวกัน เพียงแตคณะกรรมการที่จัดตั้ง

ขึ้นมา มีจุดประสงคเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก และมีหนาที่การทํางานที่

ชัดเจน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 

ชุมชนบานวังตาวเปนชุมชนแบบสังคมชนบท เปนชุมขนเกษตรกรรมที่มีศักยภาพทั้งในเชิงบุคลากร เชิงพื้นที่ มี

ทรัพยากรที่หลากหลายเอ้ือตอการจัดการทองเที่ยว มีประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเปนเอกลักษณของชุมชน  ซ่ึงเปน

เสนหและเปนส่ิงที่จะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได เพราะในปจจุบันมีนักทองเที่ยวจํานวนมากที่สนใจการทองเที่ยวแบบสัมผัส

วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน (จิราภรณ แกวมณี , 2557) บานวังตาวมีจุดแข็งตรงที่เปนชุมชนที่ตั้งอยูใกลกับตัวเมือง มีการ

คมนาคมที่สะดวก เขาถึงชุมชนไดงาย รวมไปถึงความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ และความ

ตองการที่จะมีสวนรวมในเรื่องการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่กําลังจะเกิดขึ้น ซ่ึงการมีสวนรวมถือเปนหัวใจหลักในการจัดการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน (นิรมล  พงศสถาพร , 2551) และเปนการระเบิดจากภายใน ซ่ึงการระเบิดจากภายใน เปนการสรางความ

เขมแข็งผานการพัฒนาตนเอง ชุมชนมีความคิดริเริ่ม มีการประเมินศักยภาพของตนเอง มีความตองการที่จะพัฒนาชุมชนใหมี

ประสิทธิภาพ และมีศักยภาพมากพอที่จะกาวไปสูชุมชนการทองเที่ยวได แตคนในชุมชนโดยสวนใหญรูจักการทองเที่ยวโดย

ชุมชน จากนโยบายของรัฐ จากการบอกเลาของกลุมแกนนําในชุมชน แตยังขาดความรู ขาดประสบการณและการเรียนรูจาก

สถานที่ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนยังขาดความม่ันใจและไมรูจะเริ่มตนอยางไรในการ

จัดการทองเที่ยวโดยชุมชน การศึกษาดูงานเรื่องการทองเที่ยวที่ผาน ๆมามีแคสวนนอยจากทั้งหมดในชุมชนที ่มีโอกาสไดไป

ศึกษาดูงาน ชุมชนควรจะไดรับการฝกอบรมในเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชน ไมวาจะเปน การบริหารจัดการ การเปนมัคคุเทศก

ทองถิ่น และอ่ืน ๆที่เก่ียวกับการทองเที่ยวโดยชุมชน ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอกพื้นที่ หากชุมชนไดมีโอกาสในการ

สรางความม่ันใจและไดเรียนรูเพิ่มขึ้น บานวังตาวก็จะมีศักยภาพที่มากพอในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน  

 

สรุปผลการศึกษา 

 

จากการศึกษา ความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบานวังตาว ตําบลสะเนียน อําเภอเมืองนาน จังหวัด

นาน สรุปผลการศึกษาไดดังน้ี  

         ชุมชนบานวังตาว เพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยกลุมอายุระหวาง 51 – 60 ปมีจํานวนมากที่สุด สวนกลุมตัวอยาง

อายุ 21 – 30 ป  มีจํานวนนอยที่สุด มีอาชีพเกษตรกรรมโดยสวนใหญ รองมาคืออาชีพรับจาง และนอยที่สุดคืออาชีพ

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ บานวังตาว ตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลสะเนียน มีส่ิงอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว

นอย แตก็มีสาธารณูปโภคไวบริการ เชน รานอาหาร หองนํ้าสาธารณะ  มีแหลงนํ้ากิน นํ้าใชจากประปาทองถิ่น ประปาหมูบาน 

บอบาดาล และนํ้าจากธรรมชาติ อีกทั้งยังบริการสาธารณะในชุมชน ไดแก วัด ศูนยปฏิบัติการเกษตรพอเพียง หอประขุม 

สนามกีฬา  

         ความคิดเห็นของชุมชนตอองคประกอบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ดานความพรอมของชุมชน พบวา ชุมชนมี

ความพรอมในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามและหลากหลาย ชุมชนคิดวาบานวังตาวมีความเปนไปไดในการจัดการ
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ทองเที่ยว แตยังไมพรอมในเรื่องส่ิงอํานวยความสะดวก เชน รานคาบริการ หองนํ้าสาธารณะ ลานจอดรถ ชุมชนพรอมที่จะ

ตอนรับนักทองเที่ยวดวยความยินดีรวมถึงยินดีที่จะรวมพัฒนาชุมชนเพื่อนําไปสูการทองเที่ยวไดตลอดทั้งป แตก็ขาดความ

พรอม ความสะดวกสบายในการใชถนนโดยรอบของชุมชน ดานสถานที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม พบวา ชุมชนมี

แหลงทองเที่ยวที่เปนทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวดานการเกษตรของคนในชุมชน มีประเพณีที่สืบทอดกันมา 

เชน การเล้ียงผีบรรพบุรุษ ประเพณีสงเคราะหหลวง เปนตน ดานองคกรชุมชน พบวา ชุมชนบานวังตาวยังมีกลุมที่เขมแข็งอยู 

ประกอบไปดวย กลุมแมบาน กลุมเยาวชน เปนตน กลุมดังกลาวยังพรอมที่จะปฏิบัติงานและรวมกิจกรรมตามที่ตนถนัด อีกทั้ง

ยังมีหนวยงานภายนอกคอยสนับสนุนบานวังตาวอยางตอเน่ือง นอกจากองคประกอบการทองเที่ยวโดยชุมชน ยังมีการศึกษา

ระดับความตองการมีสวนรวมของคนในชุมชนดวย พบวา ความตองการที่จะพัฒนาหมูบานใหสะอาด อยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมา ความตองการที่จะมีสวนรวมพิจารณาถึงผลตอบแทนหรือผลประโยชนที่จะไดรับของชุมชน และนอยที่สุดคือชุมชนมี

ความตองการเปนมัคคุเทศกทองถิ่นในการนํานักทองเที่ยวเขาชมกิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน 

         จากการประเมินความเปนไปไดรวมกับชุมชน ประกอบกับการศึกษาขอมูล วิถีชีวิต องคประกอบในการจัดการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน ซ่ึงประกอบไปดวย ดานทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่ชุมชนจะตองมีฐานทรัพยากรทาง

ธรรมชาติที่สมบูรณ มีวิถีการพึ่งพาและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน มีวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณ ดานองคกร

ชุมชน ชุมชนตองมีระบบสังคมที่เขาใจกัน ชุมชนรูสึกเปนเจาของและเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา มีกองทุนของ

ชุมชนที่เอ้ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  เม่ือพิจารณาจากองคประกอบขางตนพบวา บานวังตาว มี

ความเปนไปไดในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยวิเคราะหจากองคประกอบในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ความสนใจ 

ความกระตือรือรน การมีสวนรวมของชุมชนตอเรื่องการทองเที่ยว ความเหมาะสมของแหลงทองเที่ยวทั้งดานวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ ความเส่ียงตอผลกระทบที่ยากตอการควบคุมและจัดการ ความตั้งใจจริงและความสามารถในการทํางานขององคกร

ที่มาเปนพี่เล้ียง ชุมชนมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาใหเกิดการทองเที่ยวได แตชุมชนตองสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื ่อ

พรอมรับตอการทองเที่ยว ไมวาจะเปน ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในชุมชน บทบาทหนาที่ในการดูแลรักษาสถานที่หรือแหลง

ทองเที่ยว ความรูความเขาใจในเรื่องการทองเทีย่วโดยชุมชนของสมาขิกในชุมชน หากชุมชนเริ่มขับเคล่ือนเรื่องการทองเที่ยว

และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกหรือองคกรพี่เล้ียงอยางตอเน่ือง ชุมชนบานวังตาวจะเปนอีกหน่ึงหมูบานที่

จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

         

1. จากผลการวิจัยพบวา หนวยงานทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ที่เก่ียวของควรสนับสนุนใหเกิดการจัดตั้งกลุมการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนขึ้นบนพื้นฐานของความรวมมือจากคนในชุมชน ใหความรูความเขาใจในการบริหารจัดการกลุมการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนอยางโปรงใส  

         2. จากผลการวิจัยพบวา หนวยงานที่เขามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ควรใหคนในชุมชนเปนคนริเริ่มความคิด 

ริเริ่มการแกไขปญหาดวยตนเอง ริเริ่มการแสดงความคิดเห็นเพื่อใหคนในชุมชนไดมีความภาคภูมิใจและรูสึกเปนเจาของ 
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การสงเสริมความรูมาตรฐานโฮมสเตยเพือ่ประเมินความพรอมในการพฒันา 

โฮมสเตยบานน้ํารพีัฒนา ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลมิพระเกียรติ 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 
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บทคัดยอ 

         

งานวิจัยเรื่อง มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สงเสริมความรูมาตรฐานโฮมสเตยใหกับกลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนา 2) ประเมิน

ความพรอมของกลุมโฮมสเตย และ 3) จัดทําขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาโฮมสเตย โดยใชวิจัยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

ไดแก การจัดการสงเสริมความรูมาตรฐานโฮมสเตยใหกับกลุมโฮมสเตย การจัดการสนทนากลุม การวิเคราะห SWOT การจัดทํา

ขอเสนอแนะในการพัฒนาโฮมสเตย และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการทําแบบทดสอบความรูและประเมินความพรอมของกลุม

โฮมสเตย จากการศึกษาพบวากลุมโฮมสเตยมีความรูเรื่องมาตรฐานในระดับที่คอนขางดี ความพรอมของกลุมโฮมสเตย ในดาน

การบริการที่พัก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 รองลงมาคือดานอาหารและโภชนาการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3 .40 ซ่ึงกลุมโฮมสเตยบานนํ้ารี

พัฒนามีความพรอมอยูแลว ยังขาดในดานการบริหารจัดการกลุมอยางมีระบบ ความรวมมือของสมาชิกในกลุมโฮมสเตยยังไมมี

ความเขมแข็ง นําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนากลุมโฮมสเตย ดังน้ันการพัฒนาความรวมมือของกลุมโฮมสเตยใหมี

ความเขมแข็งจะทําใหจุดออนของกลุมโฮมสเตยลดนอยลงและจะสามารถพัฒนาดานอ่ืน 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  

บานนํ้ารีพัฒนาตั้งอยูที่หมู 12 ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน เปนหมูบานที่มีประชากรประมาณ 200 ครัวเรือน 

(อางอิงจากขอมูลประชากร ที่วาการอําเภอเมืองนาน , 2560) เปนชนเผาล๊ัวะหรือถิ่น ชาวบานมีอาชีพหลักคือทําการเกษตร 

ปลูกขาวไร ปลูกหมอน ปลูกกาแฟ และทํางานที่สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงภูพยัคฆ มีผูใหญบานเปนแกนนําหลักของชาวบาน 

โฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนาเกิดขึ้นเม่ือ ปพ.ศ. 2557 ซ่ึงโฮมสเตยบานนํ้ารีเกิดขึ้นมาเพราะ ในอดีตเคยมีพรรคคอมมิวนิสตแหง

ประเทศไทยหรืออีกชื่อหน่ึงเรียกวา “สํานัก 708” อาศัยตั้งคายอยูที่หมูบานนํ้ารีพัฒนา ทําใหปจจุบันเหลาสหายที่เคยอยูรวม

รบในคาย “สํานัก 708” ขึ้นมาทํากิจกรรมรําลึกถึงวีรชนประชาชนในปลายเดือนธันวาของทุกๆปเน่ืองดวยพื้นที่ตั้งอยูที่สูงทํา

ใหใชเวลาการเดินทางนานและมีความลําบาก ชาวบานที่เคยรวมอุดมการณจึงเกิดการรวมกลุมกันเปนโฮมสเตยใชบานตนเอง

เปนที่พักใหกับผูที่ขึ้นมาทํากิจกรรมโดยตองเสียคาที่พักตามที่กลุมกําหนด  บานนํ้ารีพัฒนาเปนแหลงที่มีทรัพยากรที่สมบูรณ

ตองการใหนักทองเที่ยวไดมาชื่นชมความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายภายในชุมชนที่จะสามารถเปนแหลง

ทองเที่ยวได ผูนําชุมชนและกลุมโฮมสเตยจึงเห็นวาการทําโฮมสเตยสามารถเปนจุดเริ่มของการทองเที่ยวได โฮมสเตยสเตย

ไมใชแคที่พักแตสามารถเปนพื้นที่แลกเปล่ียนความรู แลกเปล่ียนวัฒนธรรม ใหนักทองเที่ยวไดมาเรียนรูเทคนิควิธีการทาง

การเกษตรจากตัวเกษตรกรเองดวย ซ่ึงถือวาเปนการหลักสําคัญในการทําโฮมสเตย (สุนิสา มามาก, 2554) ทําใหคนภายนอก

ไดรับรูประวัติศาสตรสําคัญ  ในปจจุบันมีบานที่เปนโฮมสเตยตั้งกระจายอยูในหมูบานมีคาบริการที่กลุมตั้งขึ้นเองและไมมี

บริการอ่ืนๆ จากที่พัก ผูนําชุมชนมีแนวคิดสงเสริมกลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนาใหเขมแข็งและยั่งยืน แตกลุมโฮมสเตยบานนํ้ารี

พัฒนายังขาดความรูเรื่องการจัดการโฮมสเตยที่ดี และยังไมมีโอกาสไดเรียนรูจากชุมชนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการทํา

โฮมสเตยที่ไดรับมาตรฐาน มีกระบวนการดําเนินงานยังไง บริหารจัดการยังไง  ดังน้ันการเริ่มตนของการพัฒนาโฮมสเตยบาน

นํ้ารีใหไดรับมาตรฐาน คือการใหความรูเรื่องมาตรฐานโฮมสเตย การประเมินศักยภาพโฮมสเตย  ใหไดผลออกมาเพื่อหารือและ

จัดทําขอเสนอแนะในพัฒนาโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนาตอไป  

โดยผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาโดยมีคําถามวิจัยคือ การสงเสริมความรูมาตรฐานโฮมสเตยเพื่อประเมินความพรอม

ในการพัฒนาโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนา ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน ควรเปนอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสงเสริมความรูมาตรฐานโฮมสเตยใหกับกลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน 

2. เพื่อประเมินความพรอมของกลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน 

3. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน 

 

วิธีการวิจัย  

การศึกษาในครั้งน้ีใชวิธีวิจัยวิจัยแบบผสม(Mixed Method Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

research) รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 

ประชากร คือ ประชาชนที่เปนสมาชิกอยูในกลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน   

(ขอมูลประชากรของชุมชนบานนํ้ารีพัฒนา, 2560) 

กลุมเปาหมาย คือ สมาชิกโฮมสเตยและบานพักโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนาจํานวน 5 หลัง 

 

ข้ันตอนในการศึกษา 

1. การวิจัยจากเอกสาร ตรวจสอบทบทวนเอกสารที่เก่ียวของกับงานวิจัย ไดแก ตํารา วิทยานิพนธ เพื่อศึกษาเปน

แนวในการดําเนินงานวิจัย จัดทํากรอบแนวทางการศึกษา แผนการดําเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานการ

วิจัย 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1521 

2. จัดกิจกรรมอบรมสงเสริมความรูเรื่องมาตรฐานโฮมสเตย กอนอบรมมีการทําแบบทดสอบกอนเรียน (PRE TEST)  

3. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่โฮมสเตยบานบอสวกและหลังจากการศึกษาดูงานไดทําการวิเคราะห 

SWOT และแบบทดสอบหลังเรียน (POST TEST) การวิเคราะห SWOT  และการ (Focus Group Discussion) 

4. ประเมินความพรอมของกลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนา ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน โดยใช

เครื่องเปนแบบประเมิน 

5. การจัดทําขอเสนอแนะไดขอเสนอแนะ ไดจากผลการประเมินของบานแตละหลังขอเสนอแนะตางๆจากผูที่เขา

รวมประเมินและในขอแนะนํามาตรฐานโฮมสเตย ( กรมการทองเที่ยว, 2557 ) 

6. สรุปผลการศึกษาโครงการ จัดทํารายงานผลการศึกษา 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการวิเคราะหจากขอมูลที่จากการประเมินความพรอมกลุมโฮมสเตยบาน

นํ้ารีและการวิเคราะห SWOT 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชสถิติรอยละและคาเฉล่ียผานเครื่องมือแบบทดสอบและแบบประเมินโดย

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 ซ่ึงมีมาตรฐานโฮมสเตยอยูทั้งหมด 10 ดาน 

สลับกันไป โดยไมมีการอบรมหรือการใหความรูเรื่องมาตรฐานโฮมสเตยกอน ผลการทดสอบทั้ง 5 คนมีความรูเรื่องมาตรฐาน

โฮมสเตยคอนขางดีแตยังไมมีขอที่ผิดในดานที่เห็นไดชัด คือ ดานที่พัก  ดานอาหาร ดานวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการ

กลุม จากคาเฉล่ียทั้งหมด 5 คน โดยมีคาเฉล่ียอยูที่ 15.6 คะแนน คิดเปนรอยละ 78 และการคณะการทํางานขึ้นใหมโดยการ

โหวตคะแนนเสียงสวนใหญจึงไดคณะทํางานของโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนาใหมขึ้นมา  

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 ในชวงเย็นมีรับประทานอาหาร (ขันโตก) และชมการแสดงของเยาวชนตําบลบอสวกดนตรี

พื้นบานฟอนแงน  หลังจากการรับประทานอาหารเย็น ในชวงกอนเขาที่พัก ทางผูวิจัยไดใหกลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนาได 

สรุปบทเรียนหลังการศึกษาดูงานโดยกลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนาโดยสรุป 2 ประเด็นคือ ส่ิงที่ไดเรียนรูในวันน้ีและส่ิงที่อยาก

เริ่มพัฒนากอน  ดังรายละเอียดตารางที่ 1 และมีการทําแบบทดสอบหลังจบกิจกรรมเพื่อทดสอบอีกครั้ง 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1522 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

ตารางที่ 1  สรุปบทเรียนจากกการศึกษาดูงาน    

1)  ส่ิงที่ไดเรียนรูในวันน้ี 2)  ส่ิงที่อยากเริ่มพัฒนากอน 

- การบริหารจัดการอยางมีระบบ 

- การอนุรักษวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 

- การตอนรับบริการที่ดี 

- ความเปนระเบียบเรียบรอย ความรวมมือ ความ

สามัคคี 

        - สรางความเขมแข็งในกลุม 

        - การตอนรับและบริหาร 

        - การจัดเตรียมความพรอมของที่พัก 

 

ผลทดสอบหลังอบรม (POST TEST) ใหความรูแสดงใหเห็นวาทั้ง 5 คนมีความรูเรื่องมาตรฐานโฮมสเตยอยูในระดับดี 

จากคาเฉล่ียทั้งหมด 5 คน โดยมีคาเฉล่ียอยูที่ 15.8 คะแนน คิดเปนรอยละ 79 ซ่ึงการทํา (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 

จากการประเมินความพรอมดานที่พักลักษณะบานเปนบานชั้นเดียวและสองชั้น มีเครื่องนอนพรอมสําหรับแขก 

หองนํ้าสะอาด  ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 หัวขอการประเมินประกอบดวยลักษณะบาน หองนํ้า ที่นอน 

และมุมพักผอน  

ความพรอมดานอาหารโชนาการ อาหารเปนอาหารพื้นบานสวนนอยมีการซ้ืออาหารสําเร็จรูปเขามา นํ้าดื่มเปนน้ําขวด

สะอาด มีหองครัวอยูในตัวบาน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 หัวขอการประเมินประกอบดวย นํ้าดื่ม 

ภาชนะ และหองครัว  

ความพรอมดานความปลอดภัย ในการรักษาความปลอดภัยยังไมมีการตรวจตลอดเวลา แตเม่ือมีแขกเขาพักจะมีการ

แจงผูใหญบานทุกครั้ง ไมมีกลองปฐมพยาบาลเบื้องตน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 หัวขอการ

ประเมินประกอบดวย ความปลอดภัย และการปฐมพยาบาล 

 ความพรอมดานอัธยาศัยไมตรี ยังไมมีการตอนรับจากเจาบาน เพราะเจาบานยังอายที่จะพูดคุยกับแขกที่เขาพัก 

ภาพรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉล่ียเทากับ 2.50 หัวขอการประเมินประกอบดวย การแลกเปล่ียนวิถีชีวิต และการตอนรับ 

ความพรอมดานรายการนําเทีย่ว รายการนําเที่ยวยังไมมีในกลุมโฮมสเตยบานนํารีพัฒนา ภาพรวมรวมอยูในระดับนอย

ที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 1.60 หัวขอการประเมินประกอบดวย รายการนําเที่ยว 

 ความพรอมดานทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนมีแหลงทองเที่ยวแตยังไมมีการอนุรักษและการจัดกิจกรรมรวมกัน 

รวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.90 หัวขอการประเมินประกอบดวย แหลงทองเที่ยวชุมชน กิจกรรมอนุรักษณ

ธรรมชาติมี การลดภาวะโลกรอน และการรักษาแหลงทองเที่ยว 

 ความพรอมดานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น มีการแสดงตีพิ วิถีชีวิตเปนดานการเกษตรสวนมาก ภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.90 หัวขอการประเมินประกอบดวย การรักษาวิถีชีวิต และประเพณีทองถิ่น 

 ความพรอมดานคุณคาผลิตภัณฑ ไมมีการทําผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณในการจําหนายได ภาพรวมอยูในระดับนอย มี

คาเฉล่ียเทากับ 1.90 หัวขอการประเมินประกอบดวย ผลิตภัณฑที่ และของที่ระลึก 
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 ความพรอมดานการบริหารกลุม ไมมีกฎกิตาที่แนชัด ยังขาดความเขมแข็งในกลุมภาพรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉล่ีย

เทากับ 2.47 หัวขอการประเมินประกอบดวย ระบบการจองลวงหนา การเก็บคาธรรมเนียม และกฎการทํางานของกลุม 

 ความพรอมดานการประชาสัมพันธไมมีการประชาสัมพันธ ภาพรวมอยูในระดับนอยที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 1.40 

หัวขอการประเมินประกอบดวย การประชาสัมพันธ และแผนประชาสัมพันธ  ดังรายละเอียดตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2   ความพรอมของมาตรฐานโฮมสเตยในแตละดาน 

เกณฑมาตรฐานโฮมสเตยในแตละดาน X  ระดับ 

1.) ดานที่พัก  3.90 มาก 

2.) ดานอาหารโภชนาการ  3.40 ปานกลาง 

3.) ดานความปลอดภัย  3.40 ปานกลาง 

4.) ดานอัธยาศัยไมตรี  2.50 นอย 

5.) ดานรายการนําเที่ยว  1.60 นอยที่สุด 

6.) ดานทรัพยากรธรรมชาติ  2.90 ปานกลาง 

7.) ดานวัฒนธรรม  2.90 ปานกลาง 

8.)  ดานการคุณคาผลิตภัณฑ  1.90 นอย 

9.)  ดานการบริหารกลุม  2.47 นอย 

10.) ดานการประชาสัมพันธ  1.40 นอยที่สุด 

 

จากผลการประเมินความพรอมของกลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน ไปจัดทํา

ขอเสนอแนะในการพัฒนาโฮมสเตยตอไป โดยใหนักวิชาการ ชาวบาน คนในชุมชน มีสวนรวมในการประเมินความพรอม  โดย

ภาพรวมพบวากลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนา มีความพรอมในดานบริการที่พักอยูในระดับมาก (ภาพที่ 1) รองลงมาเปนดาน

อาหารโภชนาการ ดานความปลอดภัย ดานทรัพยากรธรรมชาติ และดานวัฒนธรรมอยูในระดับปานกลาง สวนดานอัธยาศัย

ไมตรี ดานการคุณคาผลิตภัณฑ ดานการบริหารกลุม ดานการประชาสัมพันธ ดานรายการนําเที่ยว อยูในระดับนอย  

 

การจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน  

การวิเคราะห SWOT การจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนาน้ัน ไดจากการจัดเสวนากลุมโดย

ใหกลุมโฮมสเตยบานนํ้ารี เปนผูวิเคราะหปญหาของกลุมตนเอง  “การนําจุดแข็งและจุดออนของโฮมสเตยบานนํ้ารีของเรามา

ปรับใชและแกไขใหดีขึ้นอาจทําใหกลุมของเรามีความเข็มแข็งและม่ันคงตอไปได , นายจิระพัฒน แสนสี ”( 26 กันยายน 2560 )   

การวิเคราะห SWOT พบวาโอกาสของการพัฒนาโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนาน้ันมี เน่ืองจากวาเกิดจากความตองการของ

กลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนาและผูนําในชุมชนดวยการริเริ่มคิดและรวมกันหาแนวทางในการบริหารจัดการรวมกัน แต

อุปสรรคที่สําคัญก็คือการเอาจริงเอาจังของกลุมโฮมสเตยและการบริหารจัดการโฮมสเตยอยางยั่งยืน ดังรายละเอียดตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของกลุมโฮมสเตยบานนํ้าพัฒนา 

S จุดแข็ง W จุดออน 

-  กลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีมีวิถีชีวิตที่เนนการทําเกษตรที่โดดเดน เชน 

หมอนผลสด 

-  แหลงทองเที่ยวที่เปนประวัติศาสตร อนุสรณสถาน 

-  อาหารพื้นบานที่มีวัตถุดิบทองถิ่น เชน ตมกระดูกหมูใบหมอน 

-  มีความสมบูรณทางธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศที่ด ี

-   สมาชิกในกลุมยังไมใหความรวมมือในการบริหาร

จัดการกลุมอยางจริงจัง 

-  เสนทางการเดินทางลําบาก การเดินทางในหนาฝน

อาจมีดินถลมลงมาทับ 

-  ดานภาษา นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเปนชาว

ตางประเทศ 

O โอกาส T อุปสรรค 

-   เขาสูนโยบายของรัฐบาลในการตอนรับปแหงการทองเที่ยว เปน

การกระตุนเศรษฐกิจไทย 

-   แนวโนมผลิตภัณฑทองถิ่น เชน หมอนผลสด กาแฟ สามารถ

สรางตลาดและมูลคาไดและอาจเปนการลดการบุกรุกปา 

-   การรับเอาวัฒนธรรมตางถิ่นหรือความเจริญทางวัตถุ

ตางถิ่นมากเกินไป อาจทําใหสูญเสียวัฒนธรรมและวิถี

ชีวิตแบบดั้งเดิม ทําใหขาดเอกลักษณที่เปนตัวดึงดูด

นักทองเที่ยว 

 

ขอเสนอแนะในการแกไขจุดออนและอุปสรรคในการพัฒนา 

- จุดออน ตองมีกฎระเบียบของกลุมที่แนชัดในการบังคับใหการทํางานเปนไปอยางสะดวก และผูใดผิดกฎระเบียบที่

กลุมตั้งไว อาจตองมีบทลงโทษดวยการปรับเงินหรือการสูญเสียผลประโยชนที่ไดรับบางสวน การแกไขปญหาทางผูเขามา

พัฒนาจะตองชวยเหลือในเรื่องการเรียนรูเรื่องภาษาใหกับกลุมโฮมสเตยอยางตอเน่ือง 

- อุปสรรค ตองไมสงเสริมใหกลุมโฮมสเตยทิ้งบานที่เปนดั้งเดิม แลวปลูกบานหลังใหมขึ้นมาเปนแบบทันสมัย และ

ตองปลูกฝงและบอกความสําคัญของเรื่องวัฒนธรรมของบานตนเองที่เปนเอกลักษณ ใหภาครัฐและเอกชนที่อยากพัฒนาเขามา

สนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมเอาไว  

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากลุมโฮมสเตยบานน้ํารีพัฒนา 

 

จากการประเมินความพรอมของโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนา จากการอบรมสงเริมใหความรูการทดสอบกอนการอบรม 

และหลังการอบรม นําขอที่ผิดและผลของการประเมิน ตลอดจนการวิเคราะห SWOT นํามาจัดทําขอเสนอแนะเพื่อเปนแนว

ทางการพัฒนาโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน ประกอบไปดวย 10 ดานตามมาตรฐานโฮมสเตย

ไทย กรมการทองเที่ยว 2557 ซ่ึงประกอบดวย 

ดานที่พัก  1) ควรแบง/จัดหองพักใหเปนสัดสวนมากกวาน้ี เน่ืองจากพื้นที่สําหรับนอนกวางเกินไป 2) ควรเพิ่ม

หองนํ้า เพราะหากรับลูกคาหลายคนควรเพิ่มหองนํ้าอีกหน่ึงหอง และจัดมุมน่ังเลนขางนอกดวย 3) ควรจัดการขยะบริเวณบาน

อยางถูกวิธี ใหบริเวณบานสะอาดเรียบรอย 

ดานอาหาร  1) ควรนําเอาวัตถุดิบทองถิ่นที่มีอยูในชุมชนมาประกอบอาหารเพื่อเปนเอกลักษณแกทองถิ่นน้ัน ๆ เชน 

ผักตามฤดูกาล ใบหมอน ผักกูด 

ดานความปลอดภัย 1) ควรมีการจัดเวรยามเพื่อดูแลความปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอเพื่อสรางความม่ันใจแก

นักทองเที่ยว 2) ควรจัดตูยาประจําบานในบานพักทุกหลัง และยาตองไมหมดอาย ุ

ดานอัธยาศัยไมตรี  1) ชาวบานตองสรางนิสัยการเปนเจาบานที่ดี เพื่อชวยสรางจิตสํานักการบริการ 
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ดานรายการนําเที่ยว 1) ควรจัดเสนทางการทองเที่ยวภายในชุมชนเพื่อใหเกิดการกระจายรายไดไดอยางทั่วถึงแก

ชุมชนและไดเรียนรูเอกลักษณของบานนํ้ารีพัฒนา 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 1) ควรมีการรณรงคเรื่องการรักษาความสะอาดภายในชุมชนโดยเริ่มจากการปฏิบัติจาก

สมาชิกในกลุม เชน การกวาดหนาบานของตนเองใหสะอาด 

ดานวัฒนธรรม 1) หนวยงานที่เก่ียวของควรใหความสําคัญกับปราชญชาวบานในชุมชน เพื่อถายทอดแกเยาวชนใน

ชุมชนตอไป และพัฒนาการแสดงพื้นบานตอไป 

ดานการสรางคุณคาและมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน 1) ควรมีการอบรมใหความรูเรื่องการสรางมูลคาเพิ่มของ

ผลิตภัณฑการทองเที่ยวแกกลุมโฮมสเตย 2) ควรมีการจัดทําของที่ระลึกของหมูบานที่สะทอนความเปนตัวตนของชุมชน เชน 

หมวก เส้ือ ที่มีความแตกตางจากชุมชนอ่ืนๆ 3) ควรพัฒนาสินคาในชุมชน เชน นํ้าหมอน แยมหมอน เพื่อเพิ่มมูลคาใหสูงขึ้น 

ดานการบริหารกลุม 1) ควรมีการจัดวางขอตกลงรวมกัน กฎระเบียบ วาระการทํางาน การทํางานรวมกันของ

คณะกรรมการทั้งแนวทางการทํางาน อยางชัดเจน 2) ควรทําแนวปฎิบัติในการจองบานพักและการชําระเงิน ซ่ึงมรการ

กระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม ระบบจองลวงหนาและชําระเงินตองเปนที่ยอมรับของกลุม 

ดานการประชาสัมพันธ 1) หนวยงานที่เขามาพัฒนาหรือสถาบันการศึกษาควรใหความชวยเหลือในเรื่องของการ

จัดการประชาสัมพันธอยางเหมาะสม และมีการประชาสัมพันธโดยใชชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเขาใจ

งาย เชน แผนพับ อินเตอรเน็ต      

 

 

 

 

 

 

     

 ภาพที่ 1 ลักษณะบานโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนา 

 

จากที่กลาวมาเปนขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนา ซ่ึงขอเสนอแนะทั้ง 10 

องคประกอบน้ันสามารถเปนแนวทางการพัฒนาของคนในชุมชนได ทั้ง น้ีกลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนาและชุมชนก็มี

ความสามารถรับนักทองเที่ยวไดในระดับหน่ึงแลว เพียงแตยังขาดการประสบการณและการสงเสริมของหนวยงานตาง ๆที่โดย 

กลุมโอมสเตยบานนํ้ารีพัฒนาสามารถยื่นขอเพื่อขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานโอมสเตยได 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากกิจกรรมการสงเสริมความรูมาตรฐานโฮมสเตยใหกับกลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนา ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.นาน มีผูเขารวมทั้งหมด 5 คน มีการอบรมใหความรูเรื่องการจัดตั้งกลุมโฮมสเตย การบริหารกลุม มาตรฐานของโฮมสเตย  

ในกระบวนการอบรม มีการทดสอบความรูกอนการอบรมและหลังอบรม หลังอบรมมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้น 2 คะแนน ซ่ึง

สามารถวัดไดจากการทําแบบทดสอบทั้งสองครั้งในเวลาหางกัน ซ่ึงสามารถบอกไดวากลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนามีการเรียนรู

ที่ดี สามารถเรียนรูไดในระยะเวลาส้ันๆ สามารถตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทํางานใหมไดและเปนที่ยอมรับของกลุมโฮมสเตย จาก

การศึกษาดูงานโฮมสเตยที่ไดรับมาตรฐานทําใหกลุมโฮมสเตยเกิดความคิดและจุดประกายการอยากพัฒนาตนเองจึงทําให

สามารถวิเคราะหส่ิงที่ไดเรียนรูของตนเองได เชน การไดเรียนรูตามฐานตางๆ เชน การทําสมุนไพร การทอผาฝาย การตอน
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รับแขกจากโฮมสเตยที่ไดรับมาตรฐาน ทําใหสมาชิกโฮมสเตยสามารถคิดแผนการพัฒนาของกลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีเพื่อนําไป

ปรับปรุง 

การประเมินความพรอมของกลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนา ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน พบวา

การประเมินความพรอมของกลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนาน้ันผูวิจัยไดทําการประเมิน โดยพิจารณาจากหลักบริหารจัดการ

โฮมสเตยมาตรฐานของกรมการทองเที่ยว กระทรวงทองเที่ยวและกีฬาเปนตัวกําหนด โดยแบงออกเปน 10 ดาน โดยให

นักวิชาการ ชาวบาน คนในชุมชน มีสวนรวมในการประเมินความพรอม โดยทําการประเมินจากเกณฑมาตรฐานทั้ง 10 ดาน 

โดยภาพรวมพบวากลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนามีความพรอมในดานการบริการที่พัก และอาหารมีความเหมาะสม เชน ตม

กระดูกมหูใบหมอนเปนอาหารขึ้นชื่อ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสวยงามเหมาะกับการทองเที่ยว แตการ

ประชาสัมพันธและการบริหารกลุมยังไมมีความพรอม เน่ืองจากที่ผานมากลุมโฮมสเตยยังขาดความรูในการบริหารจัดการ และ

ความรวมมือของกลุมโฮมสเตยในการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ โดยรูปแบบการประเมินความพรอมเปนรูปแบบ

ของการประเมินเพื่อนําไปสูการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย และสามารถขอรับมาตรฐานโอมสเตยจากกรมการทองเที่ยวตอไปได 

การจัดทําขอเสนอเนะเพื่อการพัฒนากลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนา ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 

ไดจากการที่ไดขอเสนอแนะจากผูที่เขารวมการประเมินและขอเสนอแนะของมาตรฐานโอมสเตยที่ระบุไวในมาตรฐานโฮมสเตย

กรมการทองเที่ยวและกีฬา การใหความรูอบรมเรื่องมาตรฐานโฮมสเตย จากการศึกษาดูงาน การวิเคราะหตนเองของสมาชิก

โฮมสเตย การใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชน เชน สํานัก 708  ใหเปนแหลงทองเที่ยวของกลุมโฮมสเตยได  และการ

)Focus Group Discussion  (สามารถสรางการเรียนรูของสมาชิกนําความรูจากขอเสนอแนะนําไป ใชปรับปรุงกลุมของตนเอง 

เพื่อจะประเมินโฮมสเตยเพื่อขอรับรับมาตรฐานโฮมสเตยไดในครั้งตอไป นําไปสูการสรางการทองเที่ยวโดยชุมชนขึ้นมาได และ

สามารถเพิ่มศักยภาพใหกลับชุมชนใหมีรายได ชวยการกระจายรายไดใหแกคนชุมชน อีกทั้งยังชวยในการสรางอาชีพเสริม

ใหกับเกษตรกรนอกเหนือจากการทําการเกษตรในฤดูกาลธรรมชาติในปจจุบันและอนาคต 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การสงเสริมความรูเปนกระบวนการสงเสริมความรู ความสามารถ ประสบการณ และเปนการสรางความม่ันใจใหกับผ็

เขารวมกระบวนการน้ี ซ้ึงผูเขารวมตองมีการเปดใจยอมรับ พรอมที่จะเรียนรู และใหความสนใจในเรื่องโฮมสเตย ซ่ึงโดย

พื้นฐานของชนเผาล่ัวะ เปนคนรักสันโดษไมไวใจคนแปลกหนา จึงทําใหตองมีการวางแผนกระบวนการสงเสริมความรูเพื่อให

เหมาะสมกับผูเขารวมกระบวนการ ผลที่ไดก็คือ กลุมโฮมสเตยมีการเรียนรูที่ดี  และมีความกระตือรื้อรนที่จะเรียนรู ฝกฝน

ตนเองอยูอยางสมํ่าเสมอ ในการศึกษาดูงานโฮมสเตยบานบอสวกที่ผานมา สามารถนําความรูกลับมาประยุคในกลุมได เชน 

การทําสมุนไพรลูกประคบทีใ่ชวัตถุดิบหาไดจากทองถิ่น การทอผาซ่ึงสามารถตอยอดเปนชุดพื้นเมืองได ชวยการกระจายรายได

แกชุมชน (กนกวรรณ สังขกร, 2555)  สามารถใชทรัพยากรในหมูบานปรับปรุงแกไขบานพัก เชน การใชไมไผปาทํารั้วหนา

บาน การทําความสะอาดบริเวณบานโดยการปลูกผักสวนครัว   ในดานความพรอมตางๆที่กลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนามีอยู

แลวแตยังตองมีการปรับปรุงในดานที่ยังไมพรอมเปนการเรงดวน การสรางกฎระเบียบใหมเปนส่ิงแรกที่กลุมโฮมสเตยตองทํา

และสมาชิกทุกคนตองยอมรับทุกคน การมีสวนรวมของสมาชิกและชาวบานในชุมชน โดยตองยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก

ตามหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย ในการจัดการทําขอเสนอแนะที่จัดทําขึ้นน้ัน เปนเพียง

แนวทางที่จะใหสมาชิกกลุมโฮมสเตย ชาวบานหรือชุมชน นําไปเปนแนวทางคิดในการปรับปรุงกลุมโฮมสเตยบานน้ํารี และ

ขอเสนอแนะดังกลาวสามารถใชในการพัฒนาหมูบานไดเพียงแตวาตองปรับใหเหมาะกับบริบทของเวลาและพื้นที่จะพัฒนา ซ่ึง

ทําใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา (นิรันดร จงวุฒิเวศยม, 2527) การพัฒนาที่แทจริงคือการพัฒนาคน การทําโฮมสเตยไมใช

แคที่พัก อีกทั้งยังชวยในการสรางอาชีพเสริมใหกับเกษตรกรนอกเหนือจากการทําการเกษตรในฤดูกาลธรรมชาติไดอยางยั่งยืน 

การประเมินความพรอมของกลุมโฮมสเตยครั้งน้ีจะเปนการประเมินเพื่อใหกลุมโฮมสเตยไดทราบความพรอมของกลุม และได

ขอเสนอแนะกลับไปแกไข โดยจะเปนจะเปนรูปแบบเดียวกับการประเมินขอรับมาตรฐานโฮมสเตยจากกรมการทองเที่ยว โดย
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ใชหลักเกณฑเดียวกัน เม่ือปรับปรุงแกไขแลวโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนาจะมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นและสามารถขอรับการประเมิน

มาตรฐานโฮมสเตยจากกรมการทองเที่ยวไดตอไป 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1.) จากผลการวิจัยพบวา การพัฒนากลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนา ควรมีหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เก่ียวของเขา

มาสนับสนุนและใหความรูกลุมโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ  

2.) จากผลการวิจัยพบวา หนวยงานที่เก่ียวของหรือสถาบันการศึกษาควรสงสริมใหโฮมสเตยบานนํ้ารีพัฒนาไดรับ

มาตรฐานโฮมสเตยจากกรมการทองเที่ยว และใหชาวบานในชุมชนเปนผูบริหารกลุมโฮมสเตยเอง  

 

เอกสารอางอิง 
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การศึกษารูปแบบการสรางความม่ันคงทางอาหารระดบัชุมชนจากงานวิจัยเพือ่ทองถ่ิน 

The Research Project of Food Security in Community Level  

from Community Based Research 

 

กฤตชยา แสนเขียววงศ* และพีรชัย กุลชัย 

 

ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
*krittpn@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

 

งานวิจัยเชิงเอกสารน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการสรางความม่ันคงทางอาหารจากงานวิจัยเพื่อทองถิ ่น  

ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาขอมูลวิจัยโดยศึกษางานวิจัยและสรุปความงานวิจัยดานความม่ันคงทางอาหารจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น

ทั้งหมด 6 เรื่อง ใน 4 ภูมิภาค ในการศึกษาวิจัยพบวาสถานการณดานความม่ันคงทางอาหารสวนใหญประสบปญหาดานการ

เขาถึงอาหาร (Accessibility) โดยมีหลายสาเหตุ อาทิ ความยากจน ฐานอาหารจากธรรมชาติเริ่มหมดไป ปจจัยภายนอกก็เปน

ขอจํากัดในการเขาถึงอาหารและในปจจุบันคานิยมในการรับประทานอาหารที่เปล่ียนไป สามารถเขาถึงแหลงอาหารจากภายนอก

ไดงายขึ้นทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการบริโภคอาหาร นอกจากน้ีการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน    

ก็สงผลตอความเปล่ียนแปลงดานอาหาร ความตองการอาหารมีมากกวาทรัพยากรซ่ึงมีอยูอยางจํากัด เกิดการขาดแคลน

ทรัพยากรอาหาร ทําใหชุมชนเกิดความตระหนักถึงปญหาและหารูปแบบหรือวิธีการเพื่อสรางความม่ันคงทางอาหารใหแกชุมชน

ของตนเอง รูปแบบในการสรางความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชนแบงออกเปน การจัดการดานพื้นที่ โดยอาศัยภูมิปญญา      

ที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษในการบริหารจัดระเบียบหรือจัดการพื้นที่ของตนเอง และการฟนฟูฐานทรัพยากร เพื่อ

แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลง โดยมีรูปแบบการฟนฟู 4 ดาน ไดแก ครัวเรือน ธรรมชาติ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

เพื่อแกไขปญหาดานอาหารและเพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรใหคงอยู 

 

คําสําคัญ: ความม่ันคงทางอาหาร  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 

 ความม่ันคงทางอาหาร (Food Security) ขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) มี

องคประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก การมีอาหารเพียงพอ (Food Availability) การเขาถึงอาหาร (Food Access) การใช

ประโยชนจากอาหาร (Food Utilization) และการมีเสถียรภาพดานอาหาร (Food Stability) สถานการณดานความม่ันคง

อาหารในป2559 สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีดัชนีความม่ันคงทางอาหารสูงที่สุดในโลกจากทั้งหมด 113 ประเทศ รองลงมา 

คือ ไอรแลนด สิงคโปร ออสเตรเลียและเนเธอรแลนด สําหรับประเทศไทยอยูในลําดับที่ 51 ขณะที่ในกลุมประเทศอาเซียน 9 

ประเทศ (ไมรวมบูรไน) พบวา สิงคโปรเปนประเทศที่มีดัชนีความม่ันคงทางอาหารสูงที่สุดในอาเซียน คือ 83.9 คะแนน 

รองลงมาคือ มาเลเซีย และไทย ตามลําดับ ในขณะที่ประเทศลาวเปนประเทศที่มีดัชนีความม่ันคงทางอาหารต่ําที่ส ุดโดยมี

คะแนนรวมที่ 32.7คะแนน แมวาวิกฤตอาหารของโลก ยังไมสงผลกระทบตอประเทศไทยในดานอุปทาน เพราะประเทศไทย

ผลิตอาหารเพียงพอการบริโภคภายในประเทศ มีผลผลิตมากพอที่จะสงออกไปจําหนายยังโดยเปนทั้งผูผลิตและสงออกอาหาร

รายใหญของโลก สินคาเกษตรหลายชนิดที่ไทยสามารถสงออกไดเกินกวาครึ่งหน่ึงของผลผลิตทั้งหมดและบางชนิด เชน 

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง สับปะรดกระปองสงออกเปนอันดับ 1 ของโลก สงออกขาวและนํ้าตาลเปนอันดับ 2 ของโลก สงออก

กุงและไกเน้ือเปนอันดับ 3 และ 4 ของโลกตามลําดับ เปนตน  

 ความสําคัญของประเด็นความม่ันคงทางอาหารที่เพิ่มมากขึ้นในเวทีระหวางประเทศเปน ปจจัยสําคัญตอการปฏิรูป

นโยบายการพัฒนาประเทศกับการจัดระบบเกษตรของไทยอยางเปน รูปธรรม โดยไทยมุงสงเสริมการพัฒนาทั้งระดับมหภาค

ดวยการบรรจุประเด็น “ความม่ันคงทางอาหาร” ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่11  ซ่ึงเปนการเพิ่ม

ความสําคัญดานความม่ันคงทางอาหารและภาคการเกษตรตอจากการนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เขาเปนนโยบาย

ของการพัฒนาประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 กอนหนาน้ัน และสงเสริมการพัฒนาในองคกร

ที่เก่ียวของทั้ง ระบบราชการและปจเจกชน แนวทางดังกลาวเปน ยุทธศาสตรสําคัญ ที่จะทํา ใหไทยสามารถรับ มือกับ

ผลกระทบจากภาวะความไมม่ันคงทางอาหารที่อาจเกิดขึ้นไดอนาคต  

 จากสถานการณดังกลาวทําใหเกิดงานวิจัยเพื่อทองถิ่นดานความม่ันคงทางอาหารซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ ที่สามารถ

ยกระดับใหชุมชนไดเกิดการพัฒนาตนเองตั้งแตฐานลาง การจัดการพื้นที่ การจัดการทรัพยากรทองถิ่น ตลอดจนสถานการณ

หรือปจจัยตางๆที่ทําใหเกิดความพรอมเพื่อเปนแนวทางในการสรางความม่ันคงทางอาหารภายใตขอบังคับถึงสถานการณที่

เปล่ียนแปลงไปของโลก และเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตตอไปไดภายใตขอจํากัดที่เกิดขึ้น โดยมีคําถามวิจัยคือ รูปแบบการสราง

ความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่นเปนอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาสถานการณของความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น 

 2. เพื่อศึกษาสาเหตุการสรางความม่ังคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น 

 3. เพื่อศึกษารูปแบบการสรางความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น 

 

วิธีการศึกษา 

 การวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการสรางความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่นเปนวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative research) เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1531 

ข้ันตอนในการศึกษา 

ใชวิธีการศึกษาเอกสารเรื่องความม่ันคงทางอาหารจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น จํานวน 6โครงการ  จากทั้งหมด 25 

โครงการ โดยเลือกในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนาน จังหวัดยะลา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเลย และ

จังหวัดมหาสารคาม  ใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยมีเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยางดังน้ี 

1. ตั้งอยูในภูมิภาคที่แตกตางกัน 

2. เปนโครงการวิจัยดานรูปแบบการสรางความม่ันคงทางอาหาร 

3. มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการแกไขปญหาดานความม่ันคงทางอาหาร 

เพื่อศึกษาสถานการณของโครงการ  และนํามาเปรียบเทียบเพื่อประเมินสถานการในปจจุบันวาเปนอยางไร เพื่อให

ทราบถึงสถานการณ  ปญหา และรูปแบบการสรางความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชมไดอยางหลากหลาย   

 การวิเคราะหขอมูล   การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะหเน้ือหา (Content 

Analysis) ใชตารางเพื่อเปรียบเทียบขอมูลโดยการจัดกลุมขอมูล (Groping Analysis) บริบทพื้นที่ สถานการณความม่ันคงทาง

อาหารในทองถิ่น สาเหตุของการสรางความม่ันคงทางอาหาร และรูปแบบการสรางความม่ันคงทางอาหาร เพื่อรวบรวมขอมูลที่

เก่ียวของกับสภาพการณ ที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อนําขอมูลในปจจุบันไปตีความหมาย อธิบาย ประเมินผล และอภิปรายผล

การศึกษา  

 ระยะเวลาในการวิจัย การดําเนินการวิจัยระหวางเดือน กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 2560 

 

ผลการศึกษา 

สถานการณดานความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น 

           จากการศึกษาขอมูลดานความม่ันคงทางอาหารจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น 6  โครงการ จาก  4  ภูมิภาค ไดแก 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต พบวาภายในภาพรวมชุมชนประสบปญหาดานการเขาถึงอาหาร 

(Accessibility) มีหลายสาเหตุ เชน ปญหาดานความยากจน และยังตองเผชิญกับความเส่ียงทั้งปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอกในการจัดการดานอาหาร ปจจัยภายนอกเปนปจจัยที่ชุมชนไมสามารถแกไขปญหาได เชน การสรางเขื่อนในแมนํ้าโขง

ที่ประเทศจีน ภายใตความรวมมือทางเศรษฐกิจอนุภาคลุมนํ้าโขง สงผลใหระดับนํ้าในแมนํ้าโขงขึ้นลงผิดธรรมชาติเกิดผล

กระทบทั้งดานวิถีชีวิตและการเกษตรของชุมชนบานปากลาจังหวัดอุบลราชธานี หรือการทีมี่พื้นทับซอนกับปาอุทยานทําใหเกิด

ขอพิพาทระหวางเจาหนาที่กรมปาไมและชาวบาน ก็เปนปญหาที่ชุมชนไมสามารถแกไขไดเชนกัน ดังน้ันชุมชนจึงตองหันมา

เตรียมพรอมเพื่อรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้น โดยมุงเนนแกไขปญหาจากชุมชน เพื่อใหเขาถึงแหลงอาหารและตองมีความ

ปลอดภัย โดยการผลิตหรือแกไขปญหาตามศักยภาพในพื้นที่ของตนเองที่ชุมชนสามารถจัดการได อาศัยความรวมมือของคนใน

ชุมชนที่ปจจุบันเริ่มตระหนักถึงปญหาดานความม่ันคงทางอาหาร โดยมีวิธีการหรือรูปแบบที่แตกตางกันตามแตละพื้นที่ อาทิ 

การจัดการพื้นที่ริมนํ้าโขง โดยใชวิถีวัฒนธรรมที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษ เชน ระบบลวง การทําแปลงผักพื้นบานเพื่อสงเสริม

การกิน และอนุรักษวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ปจจุบันถูกเลือนหายไป  

 

สาเหตุการสรางความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น 

 การศึกษาสาเหตุการสรางความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น พบวาสาเหตุสวนใหญที่ทําให

เกิดการสรางความม่ันคงทางอาหาร คือการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางดานความม่ันคงทางอาหารความตองการอาหารมีมากเกินกวาจํานวนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด รายละเอียดดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 สาเหตุที่ทําใหเกิดการสรางความม่ันคงทางอาหาร 

 

รูปแบบการสรางความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น 

 จากการศึกษาขอมูลดานการจัดรูปแบบความม่ันคงทางอาหารจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น 6 โครงการ จากพื้นที่ทั้ง 4 

ภูมิภาค พบวารูปแบบการจัดการดานความม่ันคงทางอาหารของทั้ง 6 โครงการ แบงออกเปน 2 รูปแบบหลัก ๆ ดังน้ี 

 1) รูปแบบการจัดการพื้นที่ 

     การใชรูปแบบการจัดการพื้นที่ในการจัดการดานความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชน พบวามี 2 โครงการวิจัยที่ใช

การจัดการพื้นที่ในการสรางความม่ันคงทางอาหาร คือ โครงการกระบวนการและรูปแบบการจัดการพื้นที่ริมโขงเพื่อความ

ม่ันคงทางอาหาร บานปากลา ตําบลนาโพธ์ิกลาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และการพัฒนาพื้นที่ “กลุซุ”ที่

เหมาะสมตอวิถีชีวิตโดยการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางความม่ันคงทางอาหารและยาของกลุมชาติพันธุไทย  -กระเหรี่ยง

)โผลว  (บานสะเนพอง ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรูปแบบการจัดการทั้งหมด 4 ลักษณะ ไดแก  

 1.1) รูปแบบการจัดการทรัพยากรในแมนํ้าโขง การหาปลาในพื้นที่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือที่เรียกวาระบบ

ลวง 

 1.2) การจัดการพื้นที่ริมแมนํ้าโขง การทําเกษตรระยะส้ันบริเวณริมแมนํ้าโขงในชวงฤดูนํ้าลด เพื่อเปนอาหารและ

รายไดใหกับชาวบาน 

 1.3) การจัดการพื้นที่ปา (เทิงโขง) การปลูกไมไผเพื่อเปนแหลงรายไดใหกับชาวบาน เพราะลักษณะพื้นที่ไมสามารถ

ทํานาได  

 1.4) การสรางปาขนาดยอมเพื่อเปนแหลงอาหารและยารักษาโรคของกลุมชาติพันธุไทย-กระเหรี่ยง (โผลว) เปนการ

จําลองผืนปามาไวในพื้นที่ของตนเองเพื่อลดการบุรุกพื้นที่ปา และเพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากร   

 การจัดการพื้นที่ทั้ง 4 รูปแบบน้ี มีบริบทของพื้นที่และมีรูปแบบการสรางความม่ันคงทางอาหารที่แตกตางกัน แตทั้ง

สองพื้นที่ไดรับจารีต วิถีชีวิต และภูมิปญญา วิถีวัฒนธรรมมาจากบรรพบุรุษและทั้งสองพื้นที่น้ีไดนําเอาหลักการคําสอนตาง ๆ 

ใชในการแกไขปญหาดานความม่ันคงทางอาหาร 

 2) รูปแบบการฟนฟูฐานทรัพยากร           

 การใชรูปแบบการฟนฟูฐานทรัพยากรในการจัดการดานความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชน พบวามี 4 โครงการวิจัย

ที่ใชการจัดการฟนฟูฐานทรัพยากรในการสรางความม่ันคงทางอาหาร คือ โครงการรูปแบบการฟนฟูฐานอาหารเพื่อสรางความ

ม่ันคงทางอาหาร บานปาตอง ตําบลกู อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม   โครงการแนวทางการฟนฟูฐานอาหารเพื่อ

สรางความม่ันคงทางอาหารของ ชุมชนลัวะ บานหวยหมี ตําบลดงพญา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน  โครงการการพัฒนา

แหลงเรียนรูอาหารทองถิ่นเพื่อสรางความม่ันคงทางอาหาร บานศรีเจริญ ตําบลเลยวังไสย อําเภอภูหลวง  จังหวัดเลย และ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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โครงการผักพื้นบานเสริมความเขมแข็ง ของชุมชน อําเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีรูปแบบการจัดการทั้งหมด 4 ลักษณะ 

ไดแก       

 2.1) การฟนฟูฐานอาหารจากครัวเรือน มุงเนนการจัดการที่ฐานครัวเรือนเปนหลัก ไมวาจะเปนการทําบัญชีครัวเรือน  

การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยุกตใชในการฟนฟูฐานอาหารในครัวเรือน เชน การทําแปลงผัก หรือปลูกผัก

พื้นบานไวรับประทาน      

 2.2) การฟนฟูฐานอาหารจากธรรมชาติ   มีความสําคัญเพราะธรรมชาติเปนแหลงอาหารขนาดใหญ การฟนฟูฐาน

อาหารจึงเนนการอนุรักษทรัพยากรพื้นที่แหลงอาหาร ไมวาจะเปน ปาไม แมนํ้า หรือทุงนา  

 2.3) การฟนฟูฐานวัฒนธรรม   เปนการมุงเนนใหคนในชุมชนมีปฏิสัมพันธอันดีตอกัน ปลูกฝงใหรูจักแบงปนไมวาจะ

เปนอาหารหรือแรงงาน มีนํ้าใจชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

 2.4) การฟนฟูฐานเศรษฐกิจ ชุมชนสามารถผลิตอาหารขึ้นมาเองได เชน ผักสวนครัว ทําใหเกิดความม่ันใจในความ

ปลอดภัยและสามารถกระจายสินคาออกไปสูชุมชนอ่ืนในรูปแบบของตลาดชุมชน 

 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษารูปแบบการจัดการดานความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาสถานการณของความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชน ศึกษาสาเหตุการสรางความม่ังคงทางอาหารระดับชุมชน ศึกษา

รูปแบบการสรางความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ในการศึกษาครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช

วิธีการวิจัยดวยการอานเพื่อวิเคราะหและสังเคราะห จากงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจํานวน 6 โครงการ สามารถวิเคราะหตาม

วัตถุประสงค สามารถสรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะดังน้ี 

 การศึกษาสถานการณของความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น จากการศึกษาสถานการณดาน

ความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชน พบวาชุมชนยังไมไดประสบปญหาดานความม่ันคงทางอาหารโดยตรง แตชุมชนสวนใหญ

ประสบปญหาดานการเขาถึงอาหาร (Food Access) โดยมีหลายสาเหตุ อาทิ  ความยากจน ฐานอาหารจากธรรมชาติที่เริ่มจะ

หมดไป ทําใหเปนขอจํากัดในการเขาถึงอาหาร ชุมชนจึงตองหันมาเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้นโดยใชองค

ความรูที่มีอยูเพื่อเขาถึงแหลงอาหารและมีตองความปลอดภัย โดยการผลิตหรือแกไขปญหาตามศักยภาพในพื้นที่ของตนเองที่

ชุมชนสามารถจัดการได อาศัยความรวมมือของคนในชุมชนที่ปจจุบันเริ่มตระหนักถึงปญหาดานความม่ันคงทางอาหาร โดยมี

วิธีการหรือรูปแบบที่แตกตางกันตามแตละพื้นที่  

 

 การศึกษาสาเหตุการสรางความม่ังคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น 

      สาเหตุที่ทําใหเกิดการสรางความม่ันคงทางอาหารสวนใหญ คือการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรตั้งแตอดีตจนถึ ง

ปจจุบัน สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานความม่ันคงทางอาหารความตองการอาหารมีมากเกินกวาจํานวนทรัพยากรที่มี

อยูอยางจํากัด และเม่ือพืชเศรษฐกิจเริ่มเขามามีบทบาทก็เกิดการรุกลํ้าผืนปาหรือแหลงนํ้า ใหกลายเปนพื้นที่สําหรับเพาะปลูก 

ทําใหฐานอาหารที่มีอยูในธรรมชาติลดลง ความกาวหนาของเทคโนโลยีมีความทันสมัยมีการโฆษณาอาหารตามส่ือตางๆ ทําให

คานิยมในการกินอาหารเปล่ียนไป ชาวบานเขาถึงแหลงอาหารจากภายนอกไดงายขึ้น การหาอาหารสวนใหญไมไดหาเพื่อ

รับประทานดั่งเชนอดีตทุกอยางมีความเปนการคาพาณิชยมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีการเขาถึงอาหารไดงายก็อาจเปนสาเหตุที่ทํา

ใหเกิดความไมปลอดภัยทางดานอาหาร ส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีทําใหชุมชนเกิดความตระหนักและหารูปแบบหรือวิธีการแกไขปญหา

เพื่อสรางความม่ันคงทางอาหารใหแกชุมชนสืบไป 

 การศึกษาศึกษารูปแบบการสรางความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชนจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น 

  รูปแบบการสรางความม่ันคงทางอาหารระดบัชุมชน จากงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจํานวน 6 โครงการ มีรูปแบบการสราง

ความม่ันคงทางอาหาร ดังน้ี  
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          1) รูปแบบการจัดการพื้นที่ 

 การใชรูปแบบการจัดการพื้นที่ในการจัดการดานความม่ันคงทางอาหารระดับชุมชน พบวามีรูปแบบการจัดการ

ทั้งหมด 4 ลักษณะ ไดแก รูปแบบการจัดการทรัพยากรในแมนํ้าโขง การจัดการพื้นที่ริมแมนํ้าโขง การจัดการพื้นที่ปา และ การ

สรางปาขนาดยอมเพื่อเปนแหลงอาหารและยารักษาโรค ที่มีชื่อวา ‘กลุซุ’           

 2) รูปแบบการฟนฟูฐานทรัพยากร        

  2.1. การฟนฟูฐานอาหารจากครัวเรือน    

  2.2. การฟนฟูฐานอาหารจากธรรมชาติ 

  2.3. การฟนฟูฐานวัฒนธรรม       

  2.4.การฟนฟูฐานเศรษฐกิจ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาสถานการณดานความม่ันคงทางอาหาร ผาน6 โครงการวิจัยดานความม่ันคงทางอาหารจากงานวิจัย

เพื่อทองถิ่น ทําใหทราบวาแมจะมีปริมาณอาหารที่เพียงพอสําหรับการบริโภคแตประชาชนสวนใหญประสบปญหาดานเขาถึง

อาหาร (Food Access) มากที่สุด ทั้งการเขาถึงอาหารในดานการผลิต การหาจากแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติหรือแมแต

ครัวเรือนก็ยังประสบปญหาดานการเขาถึงอาหาร รองลงมาคือการใชประโยชนจากอาหาร (Food Utilization) เพราะอาหาร

ที่ไดสวนใหญมีการปนเปอนของสารเคมีตั้งแตกระบวนการผลิต เม่ือรางกายไดรับสารเคมีในปริมาณมากๆทําเกิดความเส่ียงใน

การเจ็บปวย เสถียรภาพดานอาหาร (Food Stability) บางพื้นที่ประสบปญหาสภาพอากาศแปรปรวน ฝนไมตกตามฤดูกาลทํา

ใหเกิดปญหาดานการทําการเกษตรซ่ึงเปนแหลงอาหารที่สําคัญ เม่ือประสบกับปญหาตางๆเหลาน้ีหลายพื้นที่จึงเริ่มตระหนักถึง

ผลที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต สอดคลองกับแนวคิดของ FAO ที่มีองคประกอบสําคัญ 4 ประการ  

 จากสถานการณดังกลาวทําใหหลายพื้นที่เริ่มตระหนักถึงปญหาและเริ่มเห็นถึงความสําคัญของแหลงอาหารภายใน

พื้นที่หลายพื้นที่เริ่มหันกลับมาอนุรักษทรัพยากรแหลงอาหารในพื้นที่ของตนเองโดยมีรูปแบบหรือวิธีการที่แตกตางกันไปตาม

ลักษณะพื้นที่ อาศัยภูมิปญญาทองถิ่นหรือวิถีการดํารงชีวิตในการสรางความม่ันคงทางอาหารสงผลใหมีรูปแบบการจัดการ

ทรัพยากรที่หลากหลายโดยมุงเนนใหคนในพื้นที่ไดมีสวนเก่ียวของ นอกจากการรักษาทรัพยากรแหลงอาหารแลว หลายพื้นที่

เริ่มคิดถึงวิถีวัฒนธรรมในอดีต มีการชวยเหลือพึ่งพาซ่ึงกันและกัน เพราะในปจจุบันทุกส่ิงทุกอยางกลายเปนการคาพาณิชย ไม

เหมือนดังเชนในอดีตที่ชวยเหลือกัน 

 ความม่ันคงทางอาหาร ถือเปนการสรางภูมิคุมกัน  1 ใน3หวง 2เงื่อนไข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยใหคนเปน

ศูนยกลางของการพัฒนาโดยมียุทธศาสตรดานความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงานที่มีแนวโนมที่จะ

เปนปญหาสําคัญ เพราะความตองการพืชพลังงาน พืชเศรษฐกิจและอาหารมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตการผลิตพืชอาหารลดลงดวย

ขอจํากัดดานพื้นที่ เทคโนโลยีที่มีอยูและการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศทําใหเกิดความขัดแยงระหวางการผลิตพืชอาหารและ

พืชพลังงานในอนาคต สงผลใหการผลิตลดลงไมเพียงพอตอความตองการ หรือมีราคาที่สูงเกินกวากําลังซ้ืออาจนําไปสูการเกิด

วิกฤตอาหารโลก 

 

ขอเสนอแนะ 

      1. ความม่ันคงทางอาหารเปนอีกหน่ึงประเด็นที่มีความสําคัญเพราะเปรียบเสมือนพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีจึง

อยากใหหนวยงานที่เก่ียวของชวยรณรงคหรือประชาสัมพันธใหชาวบานไดตระหนักถึงปญหาและใหความรวมมือดูแลรักษา

ทรัพยากรในพื้นที่ของตนเอง 
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      2. ชาวบานในหลายพื้นที่ยังไมทราบวาตนเองกําลังประสบปญหาดานความม่ันคงทางอาหาร หรืออาจจะเพิกเฉยกับ

สถานการณดังกลาวเพราะเห็นวาเปนเรื่องธรรมดา เชนการไมออกไปหาอาหาร หรือหาซ้ืออาหาร-วัตถุดิบทุกอยางในการ

ประกอบอาหารเพียงอยางเดียวแมกระทั่งผักสวนครัวที่ชาวบานสามารถปลูกเองไดจึงอยากใหชาวบานใหความสําคัญ อาจจะมี

การรวมกลุมทํากิจกรรม เชนการรวมกลุมปลูกพืช-ผักสวนครัว เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายและไดรับประทานอาหารที่

ปลอดภัย 

 3.ชาวบานควรใหความสําคัญกับการทําบัญชีราย-รับรายจายดานอาหาร เพราะชาวบานในหลายพื้นที่ยังประสบกับ

ปญหารายจายดานอาหารที่มีมากเกินความจําเปน หากมีการทําบัญชีจะทําใหชาวบานสามารถตัดรายจายดานอาหารที่ไม

จําเปนออกไปได 

       4. การฟนฟูทรัพยากรสามารถแกไขปญหาทางดานความม่ันคงทางอาหาร ผูวิจัยจึงมีความคิดเห็นวาหนวยงาน

เก่ียวของควรที่จะใหการสนับสนุน อาทิ ใหทุนสนับสนุน หรือจัดกิจกรรมตางๆเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยเรื่องน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการสถานการณผักปลอดภัยของกลุม ชองทาง

การตลาดผักปลอดภยั และขอเสนอแนะในการพัฒนาชองทางการตลาดผักปลอดภัยของกลุมปลูกผักคําพอุง วิธีการศึกษาเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชการสนทนากลุม รวมกับการสังเกตการณแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณแบบมีโครงสรางคําถามกับ

สมาชิกกลุม และเจาหนาที่ของหนวยงานที่เก่ียวของ จากการศึกษาพบวา กลุมมีสมาชิกทั้งหมด 45 ราย ปจจุบันผูสงผักกับ

กลุม 18 ราย อีก 24 ราย ไมสงเขากลุมแลวแตยังคงผลิตผักเปนอาชีพเสริมเพราะตลาดนอกกลุมไดราคาสูงกวา และอีก 3 ราย 

เลิกผลิตเน่ืองจากขาดทักษะในการปลูก 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 อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด ไดรับความสนใจจากผูบริหาร 

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) วาพื้นที่แหงน้ีควรไดรับการพัฒนาจึงเปนพื้นที่ขยายผลของรูปแบบการพัฒนา “ชองสาริกา

โมเดล” ซ่ึงอาศัยหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เขาใจ เขาถึง 

พัฒนา” มาปรับใชในการทํางานพัฒนาชุมชน น้ันคือการพัฒนาพื้นที่แบบองครวมทั้ง 5 มิติ ในดานอาชีพ ดานสุขภาพ ดาน

สังคม ดานการศึกษา และดานส่ิงแวดลอม ส่ิงที่สําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาของเบทาโกร 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 วางแผนโดยจัดการขั้น

พื้นฐานการลงมือปฏิบัติ ถอดบทเรียนขยายงานผานBetagro Network (เบทาโกร, 2558) 

พื้นที่ตําบลคําพอุง อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด มีทั้งหมด 13 หมูบาน ตั้งอยูหางจากอําเภอโพธ์ิชัย 12 กิโลเมตร มี

เน้ือที่ประมาณ 37,500 ไร เปนพื้นที่ทําการเกษตร 24,809 ไร ปจจุบันมีครัวเรือนทั้งส้ิน 2,412 ครัวเรือน มีประชากรทั้งส้ิน 

9,101 คน แยกเปน ชาย 4,623 คน หญิง 4,478 คน (เทศบาลตําบลคําพอุง, 2557) พื้นที่สวนใหญเปนเนินเขาสลับที่ราบสูงมี

ภูเขาขนาดเล็ก ไมมีแหลงนํ้าธรรมชาติ  ทําใหมีปญหานํ้าในการเกษตร ดินรวนปนทรายเปนกรดจัดจากการใชสารเคมีทาง

การเกษตรสะสม ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรและปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปนอาชีพหลักเชน ขาว ยางพารา มัน

สําปะหลัง ผลผลิตแตละชนิดมีระยะเวลาในการปลูกและการเก็บเก่ียวเปนระยะเวลานาน หากพื้นที่ประสบปญหาภัยธรรมชาติ 

โรคและแมลงศัตรูพืช ราคาผลผลิตตกต่ํา ไมมีรายไดสํารองที่จะนํามาใชจายในครอบครัวอาจสงผลตอคุณภาพชีวิตได 

ทางสํานักกิจกรรมเพื่อสังคมไดเห็นถึงปญหา จึงมีโครงการสงเสริมอาชีพเสริมใหเกษตรกรผูปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมา

ปลูกผักเปนอาชีพเสริมแบบเกษตรผสมผสาน จะกอใหเกิดรายไดรายวัน รายเดือนนอกเหนือจากรายไดหลัก เกษตรกรผูปลูก

ผักแตเดิมใชสารเคมีเขมขนเปนอันตรายกับทั้งผูผลิตและผูบริโภค และตองรับความเส่ียงกับการที่ไมสามารถจัดจําหนาย

ผลผลิตได จึงเกิดการรวมกลุมผูที่สนใจปลูกผัก รวมกันจัดการตั้งแตการผลิตผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP ตามคําแนะนํา

เจาหนาทีสํ่านักกิจกรรมเพื่อสังคมและหนวยงานตางๆ เพื่อใหสามารถสงจําหนาย บริษัทพรานเฟรช จํากัด ซ่ึงเปนชองทาง

การตลาดที่แรกของกลุม มีเกณฑในการรับผลผลิตเขมงวด ทางสํานักกิจกรรมเพื่อสังคมอยากใหกลุมมีความชัดเจนและ

สามารถพึ่งตนเองไดในอนาคต จึงจัดประชุมกลุมและประสานงานกับทางเกษตรอําเภอโพธ์ิชัยจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน 

ในชื่อ วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง กอตั้งเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เพื่อที่กลุมสามารถดําเนินเรื่องขอรับการสนับสนุน

องคความรูหรือส่ิงตางๆจากหนวยงานรัฐบาลได ปญหาของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุงคือ ชองทางการตลาดที่ไกลจาก

ชุมชนทําใหตนทุนในการขนสงสูง กลุมขาดองคความรูความชํานาญในการปลูก กลุมยังเขาไมถึงตลาดและขาดขอมูลดานความ

ตองการของตลาด กลุมจึงมองหาชองทางการตลาดในอนาคตที่สามารถลดตนทุนในการขนสงได ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา

โดยมีคําถามวิจัย คือ การพัฒนาชองทางการตลาดผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ของวิสาหกิจ

ชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง ตําบลคําพอุง อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด ควรเปนอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพัฒนาการและสถานการณผักปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง 

2. เพื่อศึกษาชองทางการตลาดผักปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง 

3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาชองทางการตลาดผักปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง 
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วิธีการศึกษา 

การศึกษาผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ประชากร

เปาหมายคือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุงทั้งที่ยังผลิตผักปลอดภัยสงเขากลุมจํานวน 10 ราย มีการจัดสนทนา

กลุมแลกเปล่ียนเรียนรู วิเคราะหชองทางการตลาด หาแนวทางการพัฒนาชองทางการตลาดของกลุมรวมกัน ทําการสัมภาษณ

สมาชิกกลุม จํานวน 5 ทาน เปนการเก็บขอมูลโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ใชการสัมภาษณคําถามปลายเปดแบบมี

แนวคําถาม และสัมภาษณดวยคําถามปลายเปดแบบมีแนวคําถามรวมกับการสังเกตเจาหนาที่ในแตละชองทางการตลาด

จํานวน 3 ราย 

การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) และนําเสนอเชิงพรรณนา 

ระยะเวลาวิจัย ดําเนินการวิจัยระหวางเดือนมิถุนายน 2560 ถึงพฤศจิกายน 2560 

 

ผลการศึกษา 

พัฒนาการและสถานการณการผลิตผักปลอดภัย ของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง  

ผลการศึกษา พบวาพัฒนาการและสถานการณการผลิตผักปลอดภัยในป 2559 ทางสํานักกิจกรรมเพื่อสังคมเครือเบ

ทาโกรไดเขามาพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นที่ ตําบลคําพอุง และสนับสนุนใหเกษตรกรทําอาชีพเสริมเพิ่มรายไดรายวันและรายเดือน

ใหเกษตรกร  มีรายไดทั้งปนอกเหนือจากพืชไร  โดยเริ่มจากความสนใจของเกษตรกร สมาชิกเริ่มตนของผูสนใจปลูกผัก มี

ทั้งส้ิน 6 ราย  มีการติดตอประสานงานหาชองทางการตลาดที่สามารถรับซ้ือผักได โดยปรึกษากับคุณพรทิพย พิมพทอง 

ภรรยาผูอํานวยการสํานักกิจกรรมเพื่อสังคม ใหชวยหาตลาดใหกับกลุม ซ่ึงคุณพรทิพยรูจักกับทางผูจัดการบริษัทพรานเฟรช 

จํากัด จังหวัดขอนแกน จึงชวยติดตอขอรายการผักที่ทางบริษัทสามารถรับซ้ือได ในชวงเดือน กุมภาพันธ พ  .ศ  . 2559 และใน

เดือนพฤษภาคม 2559 ไดมีการดําเนินการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช 

(GAP พืชอาหาร) ใหกับเกษตรกรที่เขารวมกลุมปลูกผักคําพอุงดวยการจัดสนทนากลุมในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  จัดทํา 

Timeline ใหทราบถึงความเปนมาส่ิงที่เกิดขึ้น ชวนวิเคราะหสถานการณกลุมใหเห็นภาพรวมกันตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน (ภาพ

ที่ 1) โดยมีสมาชิกกลุมในปจจุบันเขารวม 10 คน ซ่ึงการจัดสนทนากลุม ทําใหเราไดเห็นมุมมองความคิดของสมาชิกและ

พัฒนาการของกลุมที่ดีขึ้นตามลําดับ 

“ในตอนแรกของการเริ่มรวมตัวสมาชิก ยังมีผูสนใจไมมากนัก เพราะคิดวาเปนการเสียเวลาและยุงยาก คงตองหา

ตนแบบทําแลวไดเงินกอนดูมีรายไดแบบเห็นภาพ ถึงจะมีคนสนใจปลูกมากขึ้น” (นเรศ เยาวนิช, 2560) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 สนทนากลุมจัดทําtimelineศึกษาและวิเคราะหสถานการณกลุม 

 

กลุมปลูกผักคําพอุง เริ่มสงผลผลิตเขา บริษัท พรานเฟรช จํากัด ครั้งแรกเม่ือวันที่ 20 ธันวาคม พ  .ศ  . 2559 กําหนด

สงสินคา 3 ครั้งตอสัปดาห โดยมีเจาหนาที่สํานักกิจกรรมเพื่อสังคมเครือเบทาโกรสนับสนุนเปนพี่เล้ียงในการขับเคล่ือนรวมกับ

เกษตรกรทั้งการดูแลแปลง การทําบัญชีโดยการจดบันทึกและขอมูลลงในโปรแกรมไมโครซอฟทเอกเซล และในทุก ๆ ขั้นตอน

ของการผลิตผักกอนสงจําหนาย โดยอาศัยรถของทางสํานักกิจกรรมเพื่อสังคมในการจัดสงผักกอนในเบื้องตน การจายเงินคา



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1541 

ผัก จะจายในครั้งถัดไปของการสงผัก เพื่อใหเกษตรกรมีกําลังใจในการสงผักกับทางกลุม จึงทําใหทางกลุมตองกูเงินจาก 

ธนาคารพัฒนาหมูบานในการหมุนเวียนเงินทุนเพื่อการลงทุนทางการเกษตรของสมาชิก 

จากการตกลงในเบื้องตนของสมาชิกในเรื่องของการหักเปอรเซ็นตจากการรับซ้ือผักเขากลุมไดขอสรุปดังตารางที่ 1 

จะมีมูลคามากพอจะสามารถพึ่งตนเองได โดยไมตองพึ่งรถของบริษัท และเกิดการจางงานคนในหมูบานเปนผูดําเนินงาน “การ

ที่จะใหกลุมไปถึงเปาหมาย เราคงตองหาคนชวยเราปลูกเพิ่มและหลากหลายมากกวาน้ี  เราตองหาคนชวยเราในทุกๆดาน 

พื้นที่เทาน้ีมันยังไมพอ ความรูในการปลูกเราก็ยังไมพอ” (เสงี่ยม คําบุญเหลือ, 2560)   

 

ตารางที่ 1  ยอดขายเปาหมายที่กลุมตั้งไวใหสามารถพึ่งตนเองได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจุบันทางกลุมก็ยังไมสามารถทําไดตามเปาหมาย แตสถานการณกลุมเริ่มดีขึ้นตามลําดับเม่ือมีเกษตรกรสวนหน่ึงมี

รายไดจากการสงผักกับทางกลุม ทางกลุมเริ่มไดรับความสนใจจากคนในชุมชนมากขึ้น จึงสามารถสรุปขั้นตอนการพัฒนาในป 

2559 ไดดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 พัฒนาการและสถานการณกลุมปลูกผักคําพอุง ในป 2559 

 

พัฒนาการและสถานการณการผลิตผักปลอดภัยในป 2560 กลุมปลูกผักคําพอุง ไดรับความสนใจจากคนในชุมชน

มากขึ้น และเกษตรกรที่เขารวมกลุมทุกรายจะตองไดรับการดําเนินการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAPพืช) เพื่อใหพืชผักของกลุมเปนผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP มีความนาเชื่อถือ สงเขาบริษัท 

พรานเฟรช จํากัด ไดซ่ึงเปนชองทางการตลาดหลักของกลุม กลุมปลูกผักคําพอุงมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ในป 2560 จาก

การศึกษาผานเครื่องมือ Timeline รวมกับเกษตรกรสรุปไดเปนภาพ Timeline (ภาพที่ 3) และจากการสัมภาษณ พบวา กลุม

มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในดานของชองทางการตลาด มีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากในอดีตแตยังคงติดปญหาในเรื่องของการที่จะ

รายการ คิดเปน % มูลคา 

ยอดขาย /การจัดสง 1 คร้ัง 100% 10,000 บาท 

หักเขากลุม (เงินหมุนเวียนในชุมชน /การจัดสง 1คร้ัง) 20% 2,000 บาท 

- คาขนสง 13% 1,300 บาท 

- คาดําเนินงาน 3.5% 350 บาท 

- ดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพัฒนาหมูบาน 1.5% 150 บาท 

- เงินปนผลคืนใหเกษตรกร 2% 200 บาท 
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พึ่งพาตนเอง ยอดขายที่ยังไมถึงเปาหมายที่จะทําใหกลุมสามารถอยูไดดวยตนเอง ชองทางการตลาดที่ไกลจากกลุมจึงสังเกตได

วาการที่เกษตรกรเกษตรกรไดมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น และไดเห็นถึงพัฒนาการของกลุมรวมกันก็เกิดการพูดคุย

และปฎิสัมพันธกันมากขึ้น มีการโตแยงแสดงความคิดเห็นในขอมูลที่ขัดแยงกัน และเสริมกันในขอมูลที่เห็นดวย เม่ือเทียบกับ

ขอมูลจากการสัมภาษณ พบวาขอมูลที่ไดคอนขางเหมือนกัน แตกตางกันที่ความรูสึกของแตละบุคคล กลุมมีความเห็นตรงกัน

วาควรที่จะมองหาชองทางการตลาดใหมๆ เพื่อลดคาขนสงและสรางผลกําไรที่มากขึ้นใหกับกลุมได  สมาชิกสามารถเขาใจ

ระบบการทํางานไดมากขึ้นจากป 2559 มีระบบกลุมที่สมาชิกชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับปญหา และดวยระบบการทํางานของ

สํานักกิจกรรมเพื่อสังคมที่นําหลักการพัฒนา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” มาใชในการพัฒนากลุม ทําใหกลุมตระหนักถึงสวนรวม 

และนอมนําศาสตรพระราชมาใชในการพัฒนาตนเองอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 Timeline สรุปพัฒนาการและสถานการณวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง 

 

ชองทางการตลาดผักปลอดภัยของวิสาหกิจกลุมผูปลูกผักคําพอุง 

ผลกาศึกษาพบวาทางกลุม มีชองทางการตลาดเพียง 2 ชองทางในปจจุบัน เพื่อใหเกษตรกรเกิดความเขาใจในแตละ

ชองทางการตลาด และมีสวนรวมในการพัฒนางานรวมกัน จึงทําการศึกษาวิเคราะหชองทางการตลาดรวมกันดวยการจัด

สนทนากลุม ในวันที่  7 กันยายน 2560 โดยมีสมาชิกกลุมในปจจุบันเขารวม 11 คน รวมถึงใชการสังเกตและการสัมภาษณ

รวมดวย จากการสนทนากลุมรวมกับการสังเกต การสัมภาษณสมาชิก และการสัมภาษณเจาหนาที่ของแตละชองทาง

การตลาด ไดขอสรุปการวิเคราะหชองทางการตลาดเปน 3 ชวง คือ อดีต ปจจุบัน และอนาคต ดังน้ี 

 - ชองทางการตลาดของกลุมในอดีตคือตลาดสดบานคําพอุง ที่มีขอดีคือใกลกับแหลงปลูกของกลุม ขอเสียคือผลผลิต

คลายๆกันราคาไมสูงมากและลนตลาดในชวงหลังฤดูกาลเก็บเก่ียวขาว คนในชุมชนไมไดเห็นถึงความสําคัญของการบริโภคผัก

ปลอดภัยมากนัก 

 - ชองทางการตลาดในปจจุบัน มี 2 ชองทางคือ  

1) บริษัทพรานเฟรช จํากัด จังหวัดขอนแกน (เทสโกโลตัส) ในรูปแบบของการขายสงเปนกิโลกรัม มีขอดีคือ รับผัก

ไดในปริมาณมากมีราคารับซ้ือคงที่เกือบทั้งป ขอเสียคือระยะทางที่ไกลจากกลุมทําใหมีคาใชจายในการขนสงที่คอนขางสูงและ 

มาตรฐานการรับซ้ือผักที่เขมงวดทั้งความสวยงามและความปลอดภัยซ่ึงกลุมยังตองพัฒนาความรูและทักษะในการปลูกตอไป

ในอนาคต 

2) สหกรณโรงพยาบาลรอยเอ็ด ในรูปแบบของการขายปลีก มีขอดีคือสามารถกําหนดราคาขายเองได ขายไดแพง

กวาชองทางการตลาดแรก มีระยะทางการขนสงที่นอยกวาชองทางแรก และเปนชองทางการตลาดที่สามารถเปนส่ือกลางที่ดี

ในการประชาสัมพันธวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุงใหเปนที่รูจักในฐานะกลุมผูปลูกผักปลอดภัยไดมาตรฐาน GAP ขอเสีย

คือ จํานวนชั้นวางที่จํากัดทําใหไมสามารถเพิ่มยอดขายไดและเน่ืองจากเปนการขายปลีกแบบฝากขาย จะตองถูกหักเปอรเซ็นต

คาชั้นวางใหทางสหกรณ และมักถูกผูคารายอ่ืนนําสินคามาวางทับสินคาของกลุมดังภาพที 5 
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ภาพที่ 5 ชั้นวางสินคาสหกรณโรงพยาบาลรอยเอ็ด 

- ชองทางการตลาดในอนาคต  

1) ฝายโภชนาการโรงพยาบาล เน่ืองจากการไดเขาไปในโรงพยาบาลเปนการเริ่มตนที่ดีในการเปดตลาดใหมๆที่ใกล

ตัวมากยิ่งขึ้นใหกับกลุม ทางโรงพยาบาลเห็นถึงศักยภาพของกลุมวาสามารถผลิตผักปลอดภัยมาตรฐานGAP ได และได

มองเห็นวาทางกลุมไดผลกําไรที่นอยจึงอยากที่จะเสนอชองทางอ่ืนๆใหทางกลุมไดลองนําไปพิจารณาโดยเสนอใหทางกลุมผลิต

ผักปลอดภัยสงฝายโภชนาการหองพิเศษโรงพยาบาลรอยเอ็ดหากมีความสมํ่าเสมอในการจัดสงจะขยายชองทางการตลาดไปสู

โรงพยาบาลอ่ืนๆในจังหวัดรอยเอ็ด จากการที่ทางกลุมรับขอเสนอมาวิเคราะห พบวามีขอดีที่นาสนใจคือราคารับซ้ือคอนขางสูง

และคงเดิมตลอดทั้งป ระยะการขนสงที่ใกลมากขึ้น แตมีขอจํากัดคือรายการชนิดผักที่สามารถรับไดจากกลุมมีเพียงไมก่ี

รายการที่กลุมสามารถผลิตได  

2) หางสรรพสินคาในจังหวัดรอยเอ็ด จากการสํารวจเสนทางชองทางการตลาดที่สามารถจัดสงไดพบวามี

หางสรรพสินคาอยูในเสนทางที่จัดสงปกติ จึงทําการสัมภาษณเจาหนาที่เพื่อสอบถามแนวทางในการจัดสง ไดขอสรุปวา 

หางสรรพสินคาตองการผักปลอดภัยทั้งในมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย รวมถึงผลไมพื้นถิ่นก็สามารถนํามาเสนอขาย

ไดหากเปนสินคาประเภทพืชผักตองการผักที่หลากหลายแตกตางจากที่มีจําหนายอยูแลวเชน ผักพื้นบานอีสาน 

3) ตลาดสดอําเภอโพธ์ิชัย ขอดีคือเปนตลาดสดที่ใหญและใกลกลุม มีกําลังในการรับซ้ือไมมากเพราะมีพอคาคนกลาง

เจาประจําอยูแลว และไมไดตระหนักถึงความปลอดภัยของพืชผักมากนัก เนนที่มีผลผลิตสงและดูความสวยงามเปนหลัก ผักที่

ตลาดตองการบางชนิดไมสามารถปลูกไดดีในแถบภาคอีสาน เชน กะหลํ่าปลี ผักกาดขาว เปนตน 

 

ขอเสนอแนะการพัฒนาชองทางการตลาดผักปลอดภัยของวิสาหกิจกลุมผูปลูกผักคําพอุง 

ผลการศึกษาพบวาจากการจัดสนทนากลุม ( ภาพที่ 6 ) วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 

2560 เพื่อชวนใหกลุมทบทวนถึงแตละชองทางการตลาดของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง มีที่มาตั้งแตอดีต ปจจุบัน 

และในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เพื่อหาขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาชองทางการตลาดรวมกัน  สามารถสรุป

ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาชองทางการตลาดรวมกัน ดังน้ี 

1) วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุงตองสรางคุณคาใหเกิดกับผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP ของตนเอง เพื่อยกระดับ

มาตรฐานและมีความสามารถตอรองในเรื่องของการยกระดับราคาสินคาเกษตรมาตรฐาน GAP กับทางผูคาได 

2) วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง ตองควบคุมคุณภาพผลผลิตใหผลผลิตมีคุณภาพสูง ตั้งแตการผลิต จนถึงการ

สงจําหนายเพื่อรักษามาตรฐานของกลุมเอาไว 

3) วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุงตองมีการปรับในเรื่องของการวางแผนการผลิตใหมีความตอเน่ือง สอดคลอง

กับความตองการในแตละชองทางการตลาด เพื่อเปนการรักษาฐานลูกคา 

4) วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุงตองมีการปรับเปล่ียน บรรจุภัณฑ เพื่อสรางความนาเชื่อถือและเปนเอกลักษณ

ใหกับกลุม สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา ดึงดูดลูกคาและชองทางการตลาดใหมๆไดมากขึ้น 
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            5) วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุงตองมองหาชองทางการตลาดที่สามารถเปนส่ือกลางที่ดีในการทําใหผูบริโภค

ไดรับรูรับทราบถึงคุณคาของสินคาจากกลุม และเขาไปทําความเขาใจกับทางชองทางการตลาดถึงความตองการของกลุมและ

ผลประโยชนที่ทางชองทางการตลาดจะไดรับหากเราพัฒนาไปพรอมกัน คิดแนวทางสงเสริมการตลาด (Promotion) ใหกับ

ทางชองทางการตลาด เปนการกระตุนลูกคาใหเขามาสนใจมากขึ้นทั้งสนใจในเรื่องของผักปลอดภัยและแหลงจําหนาย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 สนทนากลุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนารวมกัน 

 

วิจารณผลการศึกษา 

การที่เราจะสามารถพัฒนาชองทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง ผูมีสวนเก่ียวของตองมีทัศนคติ

ที่ดีกับกลุม สรางกําลังใจใหกันใหอยากจะพัฒนา สรางเปาหมายที่มองเห็นไดตามความเปนจริงบนพื้นฐานขีดจํากัด

ความสามารถและความพรอมของกลุม สามารถพึ่งตนเองได มีความรูรวมกันแบงปน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะ

นําพาไปสูการพัฒนางานรวมกันทั้งในปจจุบันและในอนาคต และการที่กลุมเปนจุดเริ่มตนในการผลิตผักปลอดภัยเปนอีกกําลัง

สําคัญที่จะทําใหชองทางการตลาดที่ยังไมนิยมบริโภคผักปลอดภัยไดเห็นถึงความสําคัญของการบริโภคผักปลอดภัยมากขึ้น เกิด

ความตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารที่สงผลดีกับทั้งผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค ถึงแมวาในปจจุบันยังมีผูนิยมผัก

ปลอดภัยไมมากนัก แตในอนาคตหากทางกลุมไดมีการประชาสัมพันธมากขึ้นเปนที่รูจักมากขึ้น ประสานงานกับหนวยงาน

ตางๆ ใหมีการรณรงคใหเห็นความสําคัญของการบริโภคผักปลอดภัย และใหความรูกับคนในชุมชนมากขึ้น ในอนาคตทางกลุม

จะกลายเปนตนแบบการผลิตผักปลอดภัยใหกับคนในชุมชนและชุมชนรอบขาง กลุมสามารถพึงตนเองไดอีกหน่ึงส่ิงที่สําคัญคือ 

แนวทางการพัฒนาที่สําคัญของวิสาหกิจชุมชนคือการรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา (ศิริภรณ พงศล้ี, 

2560) กลุมจึงสามารถสรางรายไดและสุขภาพที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน 

 

ขอเสนอแนะ 

1) ขอเสนอแนะระดับชุมชน 

1.1 สรางความเขมแข็งใหกับกลุมใหสมาชิกมีทัศนคติที่ดีตอกลุม รูจักตนเอง เห็นคุณคาในตัวเอง 

1.2 สรางความเขาใจใหสมาชิกและใชกระบวรการกลุมในการตัดสินใจ 

2) ขอเสนอแนะเพื่อการขยายผล 

2.1 ควบคุมคุณภาพผลผลิตใหมีคุณภาพสูงและไดมาตรฐาน 

2.2 ปรับเปล่ียนบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑเพื่อสรางความนาเชื่อถือ สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาของ

วิสาหกิจชุมชน 

2.3 หาชองทางการตลาดใหมๆที่สามารถเปนส่ือกลาที่ดีใหกับวิสาหกิจชุมชน 

 2.4 คิดแนวทางการสงเสริมการตลาดใหกับชองทางการตลาด 

 2.5 ประสานงานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุมทั้งดานองคคามรู การจัดการและ

การตลาดของกลุม 
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3) ขอเสนอแนะดานงานวิจัย 

 3.1 ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการรวมกลุม การสรางแรงจูงใจ และการพัฒนากลุมอาชีพ 

 3.2 ศึกษาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน 

 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาชองทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง แบงออกเปน 3 ชวง คือ ชองทางการตลาดใน

อดีต ชองทางการตลาดในปจจุบัน และชองทางการตลาดในอนาคต พบวา ชองทางการตลาดในปจจุบัน มี 2 ชองทางคือ 

บริษัท พรานเฟรช จํากัด กลุมสะทอนถึงความไมพอใจในการตัดยอดรับซ้ือและขอจํากัดที่ระยะทางไกลคาใชจายในการขนสง

สูง สะทอนถึงการมองหาชองทางการตลาดใหมที่ใกลตัวมากขึ้น ชองทางที ่2 สหกรณรานคาโรงพยาบาลรอยเอ็ด เปนการขาย

ฝากสามารถกําหนดราคาขายได ระยะทางการสงที่ใกลทําใหผักมีมูลคาสูงกวา และชองทางการตลาดในอนาคตไดแก ฝาย

โภชนาการหองพิเศษในโรงพยาบาลรอยเอ็ดและโรงพยาบาลอ่ืน ๆ หางสรรพสินคา ทั้งสองชองทางน้ีมีความตองการผัก

ปลอดภัยและมีระยะสงที่ใกลยิ่งขึ้น จึงเปนชองทางที่มีความเหมาะสมที่จะตอยอดในอนาคต ในสวนของตลาดสดในอําเภอโพธ์ิ

ชัยพบวาตลาดไมไดสนใจในเรื่องความปลอดภัยของพืชผัก เพียงสวยงามก็จะรับซ้ือ หากกลุมจะสงผักปลอดภัยมาตรฐานGAP 

ก็จะไดเพียงราคาเทากับผักทั่ว ๆ ไป ดังน้ันการที่จะหาชองทางการตลาดในอนาคต จึงตองเจาะกลุมชองทางการตลาดที่มี

ความตองการผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP กอน แลวจึงมองกลับมาที่ศักยภาพของกลุมเพื่อพัฒนางานตามความเปนจริงตอไป 

การที่เราจะสามารถพัฒนาชองทางการตลาดของ วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักคําพอุง    ผูมีสวนเก่ียวของตองมีทัศนคติที่ดีกับ

กลุม สรางกําลังใจใหกันใหอยากจะพัฒนา สรางเปาหมายที่มองเห็นไดตามความเปนจริง ซ่ึงจะนําพาไปสูการพัฒนางาน

รวมกันทั้งในปจจุบันและในอนาคตบนพื้นฐานของความสามารถของกลุม  

ขอเสนอแนะในการพัฒนาชองทางการตลาด ตองสรางคุณคาในตัวเกษตรกรใหเห็นถึงความสําคัญในการเปนผูผลิต

ผักปลอดภัย ควบคุมคุณภาพผลผลิตใหผลผลิตมีคุณภาพสูงและมีเรื่องราวนาสนใจ ตั้งแตการผลิต บรรจุภัณฑ แนวทาง

สงเสริมการตลาด จนถึงการสงจําหนายเพื่อรักษามาตรฐานของกลุม  มองหาชองทางการตลาดที่สามารถเปนส่ือกลางที่ดีใน

การทําใหผูบริโภคไดรับรูถึงคุณคาของสินคาจากกลุมและความคุมคาที่จะซ้ือ  เขาไปทําความเขาใจพูดคุยและยื่นขอเสนอกับ

ทางชองทางการตลาดถึงความตองการของกลุมและผลประโยชนที่ทางชองทางการตลาดจะไดรับหากเรารวมมือกันพัฒนา จะ

ทําใหเกิดความสมดุลที่ทั้งสองฝายไดประโยชนหากพัฒนาไปพรอม ๆ กัน 
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บทคัดยอ 
  

งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการและสถานการณการดําเนินงานกลุม ศักยภาพของสมาชิกกลุม 

และแนวทางการพัฒนากลุมปลูกผักปลอดสารพิษ  งานวิจัยฉบับน้ีใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาพัฒนาการและสถานการณ

ของการดําเนินงานกลุมผานเครื่องมือศึกษาชุมชน ประกอบไปดวย ปฏิทินชุมชน และการเก็บแบบสัมภาษณกลุมตัวอยาง

จํานวน 8 ราย พบวา มีเกษตรกรหญิงมากกวาเพศชาย อายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป ศักยภาพของเกษตรกรดานทรัพยากรการผลิต 

มีพื้นที่การปลูกผักนอยกวา 1 งาน กูยืมเงินธนาคารพัฒนาหมูบานเล็กนอยในการนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียน ศึกษาขอมูล        

ผักแตละชนิดเพื่อนํามาวางแผนการปลูก ประสบการณในการปลูกผักอยูระหวาง 2-4 ป พบปญหาแมลงศัตรูพืชในการปลูกผัก

ปลอดสารพิษ ซ่ึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษจากการแลกเปล่ียนเรียนรูกับหัวหนากลุม 

ไดแก การกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช ชองทางการจําหนายผลผลิต และ การทําบัญชีรายรับรายจาย เม่ือทราบถึงแนวทางและ

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 โดยสวนใหญเล้ียงปลานิลกระชังเปนอาชีพหลัก และมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน มันสําปะหลัง 

ยางพารา และมะมวงหิมพานตเปนอาชีพรอง การเก็บเก่ียวผลผลิตจะเปนเวลานาน หากประสบปญหากับภัยธรรมชาติและโรค

แมลงศัตรูพืช ทําใหผลผลิตเกิดความเสียหายและไดผลผลิตลดนอยลง รายไดจะลดลงอยางมากเพราะทําการเกษตรในพื้นที่

จํานวนมาก เกิดเปนภาวะหน้ีสิน สงผลถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ทั้งน้ีเพราะเกษตรกรยังขาดการความรูดานวางแผน    

การผลิต การตลาด การเงิน เม่ือป พ.ศ. 2559 ไดมีการจัดโครงการสงเสริมการทําอาชีพเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อ

รับประทานภายในครัวเรือน และลดภาระคาใชจาย ในปจจุบันไดนําโครงการอาชีพเสริมการปลูกผักสวนครัวมาพัฒนาใหเปน

การปลูกผักปลอดสารพิษ เปนผักที่มีระบบการผลิตที่มีการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช มีสารพิษตกคางอยูแต

จะตองไมเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว (อดิศักดิ์ เหลาพิมพ , 2559) ซ่ึงปลอดภัยแกตัวเกษตรกรเอง 

หากสงเสริมใหเกษตรกรหันมาปลูกผักปลอดสารพิษเปนอาชีพเสริมจะกอใหเกิดรายไดรายวัน รายเดือน รายป ที่

นอกเหนือจากรายไดจากการเล้ียงปลานิลกระชังและปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใชระยะเวลาที่นานกวา รวมถึงสงเสริมการวางแผนการ

ผลิต การตลาด การเงินเพื่อสงผลตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยเริ่มพัฒนาเกษตรกรที่มีความตื่นตัวสูงพรอมที่จะยอมรับ

ความคิดเห็น นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหมๆ เสมอ (สุชาติ ออนดํา , ม.ป.พ.) เพื่อสรางใหเปนเกษตรกรตนแบบที่สามารถทํา

ใหเกษตรกรรายอ่ืนมาศึกษาเรียนรู แลกเปล่ียนเรียนรู คําแนะนํา และนําไปปรับใชกับพื้นที่ของตนเอง แตเน่ืองจากเกษตรกร

ยังขาดองคความรู ความเขาใจในการปลูกผักปลอดสารพิษ ผูวิจัยจึงเปนผูประสานงานระหวางภาครัฐหรือเอกชน กับเกษตรกร 

ในการเสริมสรางความรูความเขาใจในการปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักวิชาการ เพื่อใหเกษตรกรมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

เปาหมายหลักในดานการพัฒนาอาชีพหลัก รองลงมา คือ การสงเสริมใหมีการปลูกผักปลอดสารพิษ กอนหนาน้ียังไมทราบ

ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร จึงทําใหไมทราบความตองการในการพัฒนา ศักยภาพของสมาชิกกลุม รวมถึงปญหาในการปลูก

ผักปลอดสารพิษที่แทจริงในพื้นที่ เพื่อใหไดผลออกมาเพื่อหารือวา กลุมจะมีแนวทางการพัฒนากลุมปลูกผักปลอดสารพิษใน

ดานใด ทางผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโดยมี คําถามวิจัยคือ การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบาน

ดอนกลาง ตําบลชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ควรเปนอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

        1. เพื่อศึกษาพัฒนาการและสถานการณของการดําเนินงานกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานดอนกลาง ตําบลชองเม็ก 

อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

        2. เพื่อศึกษาศักยภาพของสมาชิกกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานดอนกลาง ตําบลชองเม็ก อําเภอสิรินธร            

จังหวัดอุบลราชธานี 

        3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานดอนกลาง ตําบลชองเ ม็ก อําเภอสิรินธร              

จังหวัดอุบลราชธานี 

 

วิธีการศึกษา  

        การศึกษาในครั้งน้ีใชวิธีวิจัยวิจัยแบบผสม(Mixed Method) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 

รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 

        ประชากร คือ สมาชิกกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานดอนกลางจํานวน 8 ราย 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1548 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

        ข้ันตอนในการศึกษา 

        1. การวิจัยจากเอกสาร ตรวจสอบทบทวนเอกสารที่เก่ียวของกับงานวิจัย ไดแก ตํารา วิทยานิพนธ เพื่อศึกษาเปนแนว

ในการดําเนินงานวิจัย 

 2. จัดทํากรอบแนวทางการศึกษา แผนการดําเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานการวิจัย 

 3. ศึกษาและประมวลผลวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาศักยภาพสมาชิกกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ

บานดอนกลาง 

 4. สรางเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณเปนแบบสัมภาษณ และสัมภาษณเชิงลึกกับหัวกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานดอน

กลาง  

 5. การเก็บขอมูล แบบสัมภาษณสมาชิกกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานดอนกลางจํานวน 8ราย 

 6. การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล วิเคราะห ประมวลผลขอมูลที่ไดรวมกับชุมชน 

 7. สรุปผลการศึกษา และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

        การวิเคราะหขอมูล 

        1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ผานเครื่องมือ ปฏิทินชุมชน และ

การสัมภาษณเชิงลึก จดบันทึก ถายภาพ โดยจัดแบงหมวดหมูในรูปแบบการพรรณนา  

        2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชสถิติรอยละผานเครื่องมือแบบสัมภาษณ 

        ระยะเวลาในการวิจัย ดําเนินการวิจัยระหวางเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2560 

 

ผลการศึกษา 

พัฒนาการและสถานการณของการดําเนินงานกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ 

 จากการศึกษา พบวาในอดีตเกษตรกรบานดอนกลางมีการประกอบอาชีพปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปนจํานวนมากโดยพบ

โรคแมลงศัตรูพืช และใชสารเคมีในการกําจัดวัชพืช แมลงศัตรูพืชอยางเขมขน ซ่ึงทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และ

สุขภาพของตัวเกษตรกรเอง ป 2556 เริ่มมีการดําเนินการโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) ของเครือเบทา

โกรในการเขามาพัฒนาหมูบานดอนกลาง และมีการจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมูบาน เพื่อเปนกลไกขับเคล่ือนใหชุมชนมีเงินทุน 

สนับสนุนปจจัยและผลผลิต จากการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอโดยไมกูเงินนอกระบบ และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง

ยั่งยืน ป 2557 เริ่มมีการปรับปรุงการปลูกมันสําปะหลังถูกตองตามหลักวิชาการ โดยการปลูกมันสําปะหลังที่ถูกตองจะตอง

ปฏิบัติตาม 10 ขั้นตอน 1) การวางแผนการเงิน และพื้นที่เพาะปลูก 2) มีการตรวจวิเคราะหดิน และการเตรียมดิน 3) การ

เลือกพันธุปลูกใหเหมาะสมกับลักษณะของดิน 4) จัดระยะปลูกที่เหมาะสม 5) การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 6) มีการกําจัด

วัชพืชกอนปลูก และระหวางปลูกอยูเสมอ 7) การเก็บเก่ียวตรงตามอายุของพืช 8) การทําบัญชีครัวเรือน และบัญชีตนทุนอยู

เสมอ 9) ระบบนํ้าที่ถูกตอง 10) การปลูกพืชชนิดอ่ืนรวมดวย จากแตเดิมเกษตรกรสามารถปลูกมันสําปะหลังไดผลผลิต 2-3 

ตัน/ไร เม่ือทางศูนยวิจัยพืชไรจังหวัดอุบลราชธานีไดนําวิจัยมาทดลองกับพื้นที่บานดอนกลาง ลักษณะดินรวนปนทรายสามารถ

ใหผลผลิตไดถึง 7 ตัน/ไร  ป2559 ไดรับสนับสนุนจากทางภาครัฐ เพื่อจัดตั้งระบบการจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร โดยดึงนํ้าจาก

เขื่อนขึ้นมาใชประโยชนทางการเกษตร ระยะทาง 2 กิโลเมตร และมีการสงเสริมการทําอาชีพเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อ

สงเสริมใหชาวบาน ลดภาระคาใชจายในครัวเรือน โดยการปลูกพืชผักสวนครัว ซ่ึงสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 

เปนการวางแนวทางเพื่อพัฒนาโครงการฯ ไปสูการสรางอาชีพเสริมใหกับครัวเรือนไดในอนาคต เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2559 

ชาวบานดอนกลางไดศึกษาดูงานการปลูกพืชผักสวนครัวที่ ตําบลนิคมลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ

สงเสริมความรูในการปลูกพืชผักสวนครัว และวันที่ 10 มีนาคม 2560  มีการจัดการประกวดแขงขันการปลูกผักสวนครัว มีผู

เขาประกวด  13 ครัวเรือน โดยมีคุณสมพร  สังกะเพศ (เกษตรอําเภอสิรินธร) เปนประธานตัดสินและใหคําแนะนําในการปลูก

พืช (มนตรี ทองปน, 2560) ในปจจุบันทางสํานักกิจกรรมเพื่อสังคมเครือเบทาโกรไดนําโครงการอาชีพเสริมการปลูกผักสวน



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1549 

ครัว มาพัฒนาใหสามารถสรางอาชีพเสริมใหกับครัวเรือนของเกษตรกร โดยการดําเนินงานของกลุมมีการดําเนินงานดังตอไปน้ี 

การสํารวจหาปริมาณความตองการซ้ือ ความตองการขายของปริมาณผักในตลาดชองเม็ก เพื่อนํามาวางแผนการผลิตตอไป มี

การประชุมกลุม เพื่อหาเกษตรกรที่มีความสนใจที่จะเขารวมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยแบงเกษตรกรออกเปน 2 กลุม 

คือ กลุมA เปนกลุมเกษตรกรที่มีที่ดิน มีแหลงนํ้า และมีความสนใจที่จะไปศึกษาดูงาน มีจํานวนเกษตรกร 5 คน กลุม B เปน

กลุมเกษตรกรที่มีที่ดิน มีแหลงนํ้า และไมมีความสนใจที่จะไปศึกษาดูงาน มีจํานวนเกษตรกร 8 คน ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 

2560 เกษตรกรกลุมA ไดไปศึกษาดูงานอาชีพเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ตําบลคําพอุง อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อ

สงเสริมความรูและทักษะดานอาชีพเสริมสงเสริมและจัดตั้งกลุมอาชีพในการรวมกันซ้ือรวมกันขาย และเสริมสรางใหสามารถ

พึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาดูงานเกษตรกรไดเยี่ยมชม

แปลงผักของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ (ภาพที่1) เกษตรกรไดมีโอกาสรวมพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรูกันกับเกษตรกรที่ประสบ

ผลสําเร็จ และไมประสบผลสําเร็จเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากลุมตนเองตอไป รับฟงขั้นตอนการดําเนินงาน กางวางแผน

การตลาด การบริหารจัดการตางๆ พรอมทั้งปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งกลุมอาชีพเสริม ถอดบทเร ียนจาก

การศึกษาดูงาน ซ่ึงความรูที่ได คือ 1) วิธีการปลูกบวบเหล่ียมใหไดผลผลิตที่ดี 2) วิธีการขุดสระพลาสติกกักเก็บนํ้าเอาไวใชใน

ยามแลง 3) การเริ่มจัดตั้งกลุมปลูกผัก โดยเริ่มแรกจะมีการหาตลาด เพื่อเปนการรองรับผลผลิตที่แนนอน หลังจากน้ันเริ่มหา

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 เกษตรกรคนแรกเริ่มมีการเพาะกลาบวบเหล่ียมในถาดเพาะ เน่ืองจากสภาพอากาศมีฝนตกชุก จึง

ทําใหเกษตรกรจะตองเพาะกลาบวบเหล่ียม ซ่ึงเปนวิธีการผลิตตนกลาที่ประสิทธิภาพมากที่สุด ระหวางการเพาะกลา พบแมลง

ศัตรูพืช คือ แมลงเตาแตง ซ่ึงเกษตรกรไดนํานํ้าหมักสะเดามาฉีดพนเพื่อกําจัดแมลงเตาแตงที่มากัดกินใบบวบเหล่ียม ซ่ึง

ระหวางการดําเนินโครงการไดนําขอมูลปริมาณความตองการซ้ือ ความตองการขายของตลาดผักชองเม็กมาวิเคราะห และ

ศึกษาชวงเวลาผักที่มีราคา เพื่อนํามาวางแผนการผลิต เน่ืองจากมีการปลูกพืชผักหลากหลายชนิด จึงมีการวางแผนการปลูกให

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและลักษณะภูมิอากาศที่มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของชนิดพืช ในวันที่ 6 กันยายน 

2560 ตัวแทนเกษตรกรบานดอนกลางจํานวน 3 คนเขารวมการจัดอบรมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาในกิจกรรมสงเสริมการ

ผลิตพืชผักอินทรียแบบครบวงจร ณ บานสุขเกษม หมู14 ตําบลคันไร อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสุนทร    

หอมหวาน ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรสํานักงานเกษตรอําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เปนวิทยากรในการ

อบรมในครั้งน้ี เพื่อใหไดความรูเรื่องเชื้อราไตรโคเดอร และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและสรางเครือขายกับเกษตรกรในชุมชน

บานใกลเคียง (แลกเปล่ียนเรื่องการวางแผนการปลูก การใชปุยอินทรียแทนการใชเคมี และการตลาด เปนตน) ภายในการ
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อบรมมีการอธิบายถึงเชื้อราไตรโคเดอรมา ประโยชนของเชื้อราไตรโคเดอรมา วัสดุ อุปกรณรวมถึงขั้นตอนการขยายเชื้อราไตร

โคเดอรมา รวมถึงวิธีการใช เม่ืออบรมภาคบรรยายจบในชวงเชา ชวงบายเปนการอบรมภาคปฏิบัติ ไดมีการสาธิตวิธีการขยาย

เชื้อราไตรโคเดอรมา โดยใหผูเขารวมการอบรมมีสวนรวมในขั้นตอนการสาธิตในแตละขั้นตอน (ภาพที่2) 

 

   
 

ภาพที่ 2 การมีสวนรวมของผูเขารวมการอบรมการสาธิตขั้นตอนการขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา วันที่ 6 กันยายน พ .ศ. 2560 

 

 เม่ือผลผลิตบวบเหล่ียมออกสูตลาดชองเม็กจํานวนมากทําใหเกิดภาวะผลผลิตลนตลาด จึงตองแกไขปญหาโดยการ

หาตลาดเพิ่มเพื่อระบายผลผลิตออก ซ่ึงไดกระจายผลผลิตไปยังตลาดลาว กลุมปลูกผักปลอดสารพิษไดมีสมาชิกเขารวม

โครงการเพิ่มขึ้น 5 คน ซ่ึงเกษตรกรกลุมน้ี เปนเกษตรกรที่ไดไปศึกษาดูงาน และแลกเปล่ียนความรู ปญหาระหวางการปลูกผัก

ปลอดสารพิษ คําแนะนําจากเกษตรกรคนแรก (นางอัญชลี หวยใหญ) เพื่อนําไปสูแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ของตนเองตอไป 

เม่ือผลผลิตของเกษตรกรไดจําหนายออกสูตลาด เกษตรกรไดไปศึกษาตลาด และรวมพูดคุยกับแมคาดวยตนเอง เพื ่อนํา

คําแนะนําจากทางแมคา มาปรับใชในการเพาะปลูก เม่ือสามารถรวมกลุมใหรวมกันซ้ือ รวมกันขายได สามารถพึ่งพาตนเองได 

มีการศึกษาหาขอมูลจากแหลงสารสนเทศ และมีการจดบัญชีฟารมอยูเสมอ ซ่ึงจะสามารถนําพากลุมเขาสูกระบวนการจด

ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ไดรับการรับรองตามกฎหมาย และมีระบบการจัดการกระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ดี ปลอดภัย

ตอเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภคเพื่อใหไดผลผลิตที่ปลอดภัย มีคุณภาพปราศจากศัตรูพืชและจุลินทรีย ไมทําใหเกิดมลพิษตอ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 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

หลักเล้ียงปลานิลกระชัง มีอาชีพเสริมปลูกพืช ทําไร ทํานา ระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผักปลอดสารพิษ

ที่เกษตรกรเลือกปลูก 3 อันดับแรก ไดแก ผักบุง ถั่วฝกยาว และบวบหอม สวนใหญเกษตรกรจะใชแหลงนํ้าจากนํ้าประปาใน

การทําปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมีวิธีใชสายยางฉีดในการรดนํ้าผักปลอดสารพิษ พื้นที่ทําการปลูกผักของเกษตรกรมีพื้นที่นอย

กวา 1 งาน สภาพของดินเปนดินรวนปนทราย มีคาpH เปนกรดเล็กนอย สวนใหญเกษตรกรมีการกูยืมเงินธนาคารพัฒนา

หมูบานเล็กนอยในการนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูในชวง 2,000-3,999 บาท มี

จํานวนแรงงานภายในครัวเรือน 2 คน มีการวางแผนการเตรียมดินระดับนอย การวางแผนการปลูกระดับปานกลาง และศึกษา

ขอมูลชนิดผักแตละชนิดกอนลงมือปลูก สวนใหญมีประสบการณในการปลูกผักอยูในระดับปานกลาง คือ 2-4 ป ซ่ึงเกษตรกร
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ไดรับความรูเรื่องการปลูกผักมาจากภูมิปญญาดั้งเดิมของตนเอง จากการศึกษาดูงานในพื้นที่ตางๆ เกษตรกรมีความเขาใจการ

ปลูกผักปลอดสารพิษ เปนผักที่มีการใชปุยและสารเคมีที่ไมเกินระดับมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด เพราะ

กระบวนการปลูกเกษตรกร ยังมีการใสปุยเคมี มีการฉีดพนยาฆาแมลงทั้งสารเคมีและใชสารชีวภาพชวยอีกทางหน่ึง สวนใหญ มี

ปญหาในการผลิตพบเรื่องแมลงเตาแตง แมลงวันทอง และเพล้ียออน 4 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 21.0 ใน 8 คน รองลงมาคือ

พบหนอน 3 คน คิดเปนรอยละ 16.0  ใน 8 คน และพบโรครานํ้าคาง 2 คน คิดเปนรอยละ 11.0 ใน 8 คน สุดทายพบเพล้ียไฟ 

เพล้ียแปง 1 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 5.0  ใน 8 คน และเกษตรกรมีวิธีการแกไขปญหา คือ ใชมือหยิบจับแมลงเตาแตง และ

หนอนออก ทํากับดักแมลงวันทองจากขวดนํ้าพลาสติกและใชใบกระเพราเปนตัวลอแมลงวันทอง เม่ือมีแมลงศัตรูมากเกิน 

เกษตรกรจะนํานํ้าหมักจากปลา และนํ้าหมักจากพืช (นํ้าหมักสะเดา) มาฉีดพนเพื่อกําจัดศัตรูใหลดลง และโรครานํ้าคาง 

เกษตรกรจะตัดใบที่เปนโรคออก และนําไปเผาไฟ เกษตรกรยังขาดการจดบัญชีรายรับ-รายจาย ซ่ึงเกษตรกรมีความตองการ

เพิ่มเติมทั้งหมด 3ดาน ไดแก 1) ดานการผลิต ควรมีความรูในดานการวางแผนการผลิตใหตรงกับความตองการของตลาด และ

การจัดการกับโรคพืชและแมลงศัตรูพืช จะตองเปนลดคาใชจายในการใชสารเคมี เชน เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราไตรโคเดอรมา 

2) ดานชองทางการจัดจําหนาย ตองการทราบความรูเก่ียวกับการจัดการกับผลผลิตในทองตลาดทางดานการคา เพื่อเพิ่ม

จํานวนผลผลิตใหตรงกับความตองการของตลาด และเพื่อรองรับภาวะผลผลิตลนตลาด พัฒนาหมูบานดอนกลางใหเปน

หมูบานการเกษตรในเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ และทําผลิตภัณฑผักปลอดสารพิษที่ไดรับรองมาตรฐาน GAP เปน

ผลิตภัณฑชุมชน 3) การทําบัญชีรายรับ-รายจาย ควรมีการใชความรู คําแนะนํา อธิบายในการจดบันทึกรายรับ-รายจาย เพื่อ

สงเสริมใหคนในชุมชนรูจักการทําบัญชีรายรับ-รายจาย เพื่อควบคุมคาใชจายในครอบครัว เน่ืองจากภาระหนาที่การทํางานมาก

เปนทุนเดิมอยูแลว จึงทําใหคนในชุมชนไมไดใหความสําคัญ และความมุงม่ันและจริงจังในการทําบัญชีรายรับ-รายจายมากนัก 

ประกอบกับบางครั้งเม่ือขาดการจดบันทึกเปนเวลานานจึงไมไดทําใหตอเน่ือง 

 

 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ 

 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการเสริมสรางศักยภาพของเกษตรกรกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ ไดนอมนํา

หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ตั้งแต

กระบวนการวางแผนการปลูก การนําความรูไปปฏิบัติใช และการติดตามประเมินผล โดยยึดเกษตรกรเปนศูนยกลางบน

พื้นฐานของการรวมคิด รวมเสนอปญหาความตองการ และแนวทางแกไขในรูปแบบของแผนจัดการของกลุม สามารถแกไข

ปญหาความตองการของเกษตรกรไดอยางแทจริง จากการแลกเปล่ียนเรียนรูกับเกษตรกรในการแกไขปญหาในดานตางๆ ชวย

ในการเสริมสราง และแนะแนวทางที่ถูกตอง เพื่อใหเกษตรกรมีศักยภาพที่เหมาะสม และสามารถนําไปปรับใชกับการปลูกพืช

เชิงเดี่ยวไดอีกดวย ประกอบดวยแนวทางสําคัญ ดังตอไปน้ี 1. การวางแผนการผลิต ผูวิจัยไดศึกษาปริมาณความตองการซ้ือ-

ขาย ของตลาด เพื่อนํามาวางแผนการผลิตใหกับเกษตรกร จัดใหมีการอบรมเก่ียวกับวิธีการจัดการกับโรค และแมลงศัตรูพืช 

โดยใชวิธีแบบอินทรีย เพื่อไมเปนพิษแกทั้งผูผลิตเองรวมถึงตัวผูบริโภค เชน การจัดอบรมเชื้อราบิวเวอเรีย  ซ่ึงใชวัสดุอุปกรณที่

มีราคาไมแพงและยังสามารถขยายเชื้อไวใชไดตลอด ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลพื้นฐานจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลเกษตรกรผูปลูก

ผักปลอดสารพิษ จํานวน 8 คน พบวามีเก่ียวกับปญหาโรคแมลงศัตรูที่เกิดขึ้นในการปลูกผักปลอดสารพิษมาก  2. ชองทางการ

จําหนายผลผลิต ซ่ึงทางสํานักกิจกรรมเพื่อสังคมรวมกับศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมตําบล

ชองเม็ก ไดมีความคิดเห็นตรงกันวา เม่ือมีคณะศึกษาดูงานจากตางพื้นที่มาศึกษาดูงาน ใหเกษตรกรนําผลผลิตมาวางจําหนาย 

รวมถึงอบรมเก่ียวกับการวางแผนในการปลูกผักปลอดสารพิษแตละชนิดในแตละรอบการผลิต ใหเขากับฤดูกาล และเปนที่

ตองการของตลาด ในแตละชวงเวลา สลับหมุนเวียน เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร 3. การทําบัญชีรายรับรายจาย จัดใหมีการ

อบรมทําความเขาใจเก่ียวกับการทําบัญชี ที่สามารถเริ่มตนไดจากการทําบัญชีภายในครัวเรือน เปรียบเสมือนเปนการวางแผน

การเงินใชจายใหถูกวิธีและทําใหเปนคนที่มีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังสามารถไดรับประโยชนจากการจดบันทึกใน

แตละครั้ง เพื่อกําหนดเปาหมายทางการเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น   
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วิจารณผลการศึกษา 

         ความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาในกิจกรรมสงเสริมการผลิตพืชผักอินทรียแบบครบ

วงจร หลังจากการเขารวมกิจกรรม ทําใหเกษตรกรมุงเนนกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยางมีระบบ พัฒนาทักษะ 

ความชํานาญ ความสามารถ และทัศนคติของบุคคล เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคลอง

กับความหมายของการฝกอบรม ของ เรวดี จุลรอด (2555) และแนวทางการพัฒนากลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานดอนกลาง 

เปนการสรุปขอมูลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงผานกระบวนการมีสวนรวมจากแกนนํากลุมเกษตรกรเพื่อไดขอมูลแนว

ทางการพัฒนาทั้ง 3 แนวทาง ไดแก แนวทางเก่ียวกับการกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช เก่ียวกับชองทางการจําหนายผลผลิต รวมถึง

การทําบัญชีรายรับรายจายเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรใหมีความเหมาะสมกับการปลูกผักปลอดสารพิษตรงตาม

วัตถุประสงคของงานวิจัย เปนขอมูลที่ถูกวิเคราะหและสรุปผลออกมามาเปนแนวทางดังกลาว สอดคลองกับ สํานักงานสภา

สถาบันราชภัฎ และทบวงมหาวิทยาลัย (2545) ซ่ึงแนวทางการพัฒนากลุมของเกษตรกรจัดอยูในการมีสวนรวมในลักษณะที่  

1 คือ เกษตรกรมีสวนรวมที่เปนกระบวนการพัฒนาศักยภาพของตัวเกษตรกรเอง มีสวนรวมในการแลกเปล่ียนปญหาระหวาง

การปลูกผักปลอดสารพิษ การวางแผนเพื่อนําไปสูแนวทางการพัฒนา การตัดสินใจที่จะเขารวมการพัฒนา ไดรับความรวมมือ

จากเกษตรกรแกนนํากลุมน้ี เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงนําไปขยายผลสูเกษตรกรประเภทรอดูทีทา เบิ่งตา

ลังเล และหันเหหัวดื้อ ในเกษตรกร จํานวน 13 คน ที่ไดมีความสนใจอยากจะเขารวมโครงการตอไปในอนาคต 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพัฒนาการและสถานการณของการดําเนินงานกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานดอนกลาง ในอดีต

เกษตรกรมีการใชสารเคมีอยางเขมขนกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในการประกอบอาชีพปลูกพืชเชิงเดี่ยว เกิดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมและสุขภาพของตัวเกษตรกร ตอมาเริ่มมีการจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมูบาน เพื่อเปนกองทุนหมุนเวียนในการ

ประกอบอาชีพ โดยไมตองกูเงินนอกระบบ และสามารถพึ่งพาตนเองได เริ่มมีการปรับปรุงการปลูกมันสําปะหลังถูกตองตาม

หลักวิชาการ โดยลดปริมาณการใชสารเคมีใหเหมาะสม ทําใหสุขภาพของเกษตรกรดียิ่งขึ้น ภายหลังไดมีโครงการหมูบาน

ประชารัฐในการจัดตั้งระบบการจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยดึงนํ้าจากเขื่อนขึ้นมาใชประโยชนทาง

การเกษตร และเริ่มโครงการสงเสริมการทําอาชีพเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อใหเกษตรกรลดภาระคาใชจายในครัวเรือน 

และพัฒนาไปสูการสรางอาชีพเสริมใหกับครัวเรือนได ซ่ึงในปจจุบันไดนําโครงการอาชีพเสริมการปลูกผักสวนครัวมาพัฒนาตอ

ยอดใหเปนการปลูกผักปลอดสารพิษในการประกอบอาชีพ เน่ืองจากเกษตรกรมีการประกอบอาชีพหลักในการปลูกพืช

เชิงเดี่ยวจํานวนมาก ซ่ึงใชระยะเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลิตคอนขางนาน เม่ือประสบปญหากับภัยธรรมชาติ โรคและแมลง

ศัตรูพืช ทําใหผลผลิตลดลง เกิดหน้ีส้ินเพิ่มมากขึ้น จึงหันมาสงเสริมใหเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ ใหเกิดรายไดรายวัน ราย

เดือน รายป และปลอดภัยกับผูผลิต ผูบริโภค โดยกลุมมีการดําเนินงาน คือ สํารวจปริมาณความตองการซ้ือ ความตองการขาย

ของตลาดผัก ประชุมกลุมเพื่อหาเกษตรกรที่มีความสนใจที่จะเขารวมโครงการ โดยแบงเกษตรกรออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุม

A คือ เกษตรกรที่มีที่ดิน  มีแหลงนํ้า และมีความสนใจที่จะไปศึกษาดูงาน จํานวน 5 คน 2) กลุมB คือ เกษตรกรที่มีที่ดิน มี

แหลงนํ้า และไมมีความสนใจที่จะไปศึกษาดูงาน จํานวน  8 คน และพาเกษตรกรกลุมA ไดไปศึกษาดูงานอาชีพเสริมการปลูก

ผักปลอดสารพิษ ตําบลคําพอุง อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อสงเสริมความรูและทักษะดานอาชีพเสริมสงเสริมและจัดตั้ง

กลุมอาชีพในการรวมกันซ้ือรวมกันขาย และสามารถพึ่งพาตนเอง หลังจากที่เกษตรกรไดไปศึกษาดูงาน เกษตรกรที่มีความ

ตื่นตัวสูง พรอมที่จะยอมรับความคิด และลงมือปฏิบัติ จํานวน 1 คน เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนา และใหเกษตรกรรายอ่ืน

ไดมาศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเม่ือเกษตรกรคนแรกประสบความสําเร็จในการปลูกผัก

ปลอดสารพิษ สามารถนําจําหนายออกสูตลาดได จนพัฒนากลุมโดยมีสมาชิกจํานวน 8 คน ในอนาคตเม่ือกลุมสามารถรวมกัน

ซ้ือ รวมกันขายได นําเขาสูกระบวนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการขอรับรองแหลงผลิตพืช GAP (Good Agricultural 

Practices) ขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑผักปลอดสารพิษใหกลายเปน ผลิตภัณฑชุมชน  
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ ไดมีการเสนอแนวทางการพัฒนากลุมของ

เกษตรกร โดยมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรูใหกับเกษตรกรและมีขอสรุปดังน้ี 1. การวางแผนการผลิต ในสวนของเรื่อง

การกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช จัดใหมีการอบรมเก่ียวกับวิธีการจัดการกับโรคและแมลงศัตรูพืช ซ่ึงไดมีการดําเนินการจัดอบรม

การขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาใหแกเกษตรกรแกนนําไปแลว 2. ชองทางการจําหนายผลผลิต การจัดอบรมเก่ียวกับการหา

ตลาดเพื่อขยายผลผลิต รวมถึงอบรมเก่ียวกับการวางแผนในการปลูกพืชผักแตละชนิดในแตละรอบการ เพื่อเพิ่มรายไดใหแก

เกษตรกรจากการปลูกผักปลอดสารพิษไดทั้งป เปนรายไดเสริมนอกเหนือจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในแตละรอบของการผลิต   

3. การทําบัญชีรายรับรายจาย จัดใหมีการอบรมทําความเขาใจเก่ียวกับการทําบัญชีที่สามารถเริ่มตนไดจากการทําบัญชีภายใน

ครัวเรือน เปรียบเสมือนเปนการวางแผนการเงินใชจายใหถูกวิธีและทําใหเปนคนที่มีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ ้น นอกจากน้ียัง

สามารถไดรับประโยชนจากการจดบันทึกในแตละครั้ง เพื่อกําหนดเปาหมายทางการเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 

ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

        1. ควรสงเสริมการบริหารจัดการการผลิตเพื่อลดตนทุน แตยังคงความปลอดภัยตอผูบริโภค และไมเปนอันตรายตอ

ส่ิงแวดลอม 

        2. ควรมีการทําโครงการในลักษณะตอยอดการพัฒนาศักยภาพใหลงลึกถึงขอมูลของเกษตรกร รวมถึงมีการติดตามผล 

        3. ควรมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเกษตกร เพื่อเปนการสะทอนผลรวมถึงมีโมเดลตนแบบ ขยายผลสู

เกษตรกรคนอ่ืนๆเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่ยั่งยืน 
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บทคัดยอ  
 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมประชาชน ปราชญชาวบานและผูนําในการสงเสริมนโยบาย

วัฒนธรรมทองถิ่น เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยวิธีวิจัยใชทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เครื่องมือประกอบดวยแบบสอบถามและ

แบบสัมภาษณ กลุมตัวอยางเปนประชาชนจํานวน 389 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ในขณะที่ปราชญชาวบานและผูนํา 

จํานวน 21 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง สถิติเชิงพรรณนาใชวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ผลการศึกษาเชิงปริมาณ

พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ

พบวา ปราชญชาวบานและผูนํามีสวนรวมในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น 4 ดานแตกตางกัน โดยสรุประชาชนมี 

สวนรวมในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น อยูในระดับมาก ปราชญชาวบานและผูนํามีสวนรวมในการสงเสริมนโยบาย

วัฒนธรรมทองถิ่นแตกตางกัน ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสามารถใชเปนประโยชนในการพัฒนาการดําเนินงานดานการสงเสริมวัฒนธรรม

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

มุงเนนการเปนสังคมแหงความรูและสงเสริมพลังการมีสวนรวมในการขับเคล่ือนงานวัฒนธรรม โดยความรวมมือและสนับสนุน

หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความ

เขมแข็ง และม่ันคงทางวัฒนธรรม ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม (unity in diversity) ซ่ึงสอดคลองกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่มีเจตนารมณเพื่อใหประชาชนทําหนาที่ในการอนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริม

ภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของทองถิ่นและของชาติ และหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น นอกจากน้ีแผน

แมบทวัฒนธรรมแหงชาติ ยังกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานตางๆในการดําเนินงานดานการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรม 

ไดแก (1) การวางแผนวัฒนธรรม (2) การใหขอมูลความรูวัฒนธรรม (3) การเผยแพรและประชาสัมพันธวัฒนธรรม (4) การ

อนุรักษวัฒนธรรม เพื่อเปนกรอบแนวทางสําหรับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนในการนําไป

จัดทําแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงาน (แผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาต,ิ 2550-2559 หนา 104) 

พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และ

บทบาทอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2542 ไดกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานดานการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น จึงจําเปนอยางยิ่งที่หนวยราชการ

โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชน และถือเปนภารกิจที่สําคัญที่จะตองสงเสริม

บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นอันเปนของทองถิ่นใหคงอยูกับชีวิตของประชาชนตลอดไป จาก

ขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา วัฒนธรรมมีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การทองเที่ยวและการสรางความ

เขมแข็งใหทองถิ่น อันเน่ืองมาจากการแขงขันในตลาดโลกที่มีความซับซอนมากขึ้น สงผลใหทุกประเทศหาส่ิงที่แตกตางและ

โดดเดน วัฒนธรรมจึงกลายเปนเครื่องมือสําคัญที่ทุกฝายนํามาใชสรางความแตกตางในการแขงขัน ซ่ึงประเทศไทยถือเปน

ประเทศที่มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สามารถเพิ่มศักยภาพและมูลคาใหกับประเทศในเวทีระดับโลก (กระทรวงวัฒนธรรม,

สํานักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2546) 

เทศบาลตําบลบางพระ เปนองคกรปกครองทองถิ่นที่ตั้งอยูใน ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีจํานวน

ประชากร 13,437 คน ถือเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความโดดเดนและหลากหลายทางดานศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ

ปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น อาทิ งานประจําปปดทองวัดบางพระวรวิหาร, งานศาลเจาทายบาน, งานปดทองประจําปรอย

พระพุทธบาทบางพระ และประเพณีแหพญายม (วัฒนธรรมประเพณีจังหวัดชลบุรี , 2543) เทศบาลตําบลบางพระมีการ

สงเสริมใหมีการศึกษาคนควาประวัติศาสตรทองถิ่น โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน (แผนการ

ดําเนินงานเทศบาลตําบลบางพระ, 2557) จากความโดดเดนในดานการสืบสานศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นจาก

ประชาชน ปราชญชาวบานและผูนําทองถิ่นเปนที่ประจักษแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทําใหเทศบาลตําบล

บางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน ดานการดําเนินงานวัฒนธรรม จาก

กระทรวงวัฒนธรรม ประจําป 2557 จากความสําเร็จที่เปนรูปธรรม ทําใหเห็นถึงความมุงม่ันตั้งใจในการสงเสริมนโยบายดาน

วัฒนธรรมทองถิ่น จากขอมูลขางตนยิ่งแสดงใหเห็นวาบทบาทของประชาชน ปราชญชาวบานและผูนําในการดําเนินงานดาน

การสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นของเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีกระบวนการที่เนนการมีสวน

รวมของทุกภาคสวน จึงสงผลใหทุกภาคสวนในทองถิ่นมีบทบาทตอการมีสวนรวมในการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น จนประสบ

ความสําเร็จทั้งดานนโยบายและการนําไปปฏิบัติ   
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ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชน ปราชญชาวบานและผูนํา ในการสงเสริมนโยบาย

วัฒนธรรมทองถิ่น ในเขตเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” เพื่อเปนประโยชนตอทองถิ่นและวัฒนธรรม

ทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลบางพระในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นใหมีความยั่งยืนตลอดไป 

 

2. วัตถุประสงค 
 

 เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนปราชญชาวบานและผูนําในเขตเทศบาลตําบลบางพระ ในการสงเสริม

นโยบายดานวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

3. สมมุติฐานการวิจัย 
 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางพระ ที่มีปจจัยทางประชากรศาสตรตางกัน ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายได ระยะเวลาที่อาศัยในทองถิ่นและความถี่ในการเขารวมวัฒนธรรมทองถิ่นตางกัน สงผลตอการมีสวนรวมในการสงเสริม

นโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น แตกตางกัน 

 

4. นิยามศัพท 
 

 การมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมในการรับฟงและเสนอแนะดานการวางแผน การเก็บเอกสารขอมูล การ

เผยแพรประชาสัมพันธและการสนับสนุนและใหความรวมมือ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการ จัดการ

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 ดังน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม 

2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับผูนํา  

3. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมทองถิ่น 

4. ยุทธศาสตร 20 ป ดานวัฒนธรรม  

กระทรวงวัฒนธรรม ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยกําหนด

บทบาทของหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของตั้งแตหนวยงานราชการสวนกลาง หนวยงานราชการสวนภูมิภาค และหนวยงาน

ราชการสวนทองถิ่นไว 4 ดาน ดังน้ี (1) ดานการวางแผนวัฒนธรรม (2) ดานการใหขอมูลความรูวัฒนธรรม (3) ดานการ

เผยแพรและประชาสัมพันธวัฒนธรรม (4) ดานการอนุรักษวัฒนธรรม 
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6. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 
 

7. วิธีการวิจัย 

 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม และ

การวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

การวิจัยเชิงปริมาณ 

1. ประชาชนที่อยูอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีจํานวน 10 ชุมชน จํานวน 

13,437 คน (ขอมูลประชากรเทศบาลตําบลบางพระ, 2558) โดยวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของยามาเน (Yamane, 

1973 อางถึงใน ไพฑูรย โพธิสวาง, 2554, หนา 184) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงกําหนดคาความคลาดเคล่ือนของการสุม

กลุมตัวอยางเทากับ .05 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 389 คน ผูศึกษาไดดําเนินการสุมกลุมตัวอยางของประชากรที่เก็บในจํานวน 

10 ชุมชนใชวิธีจัดกลุมแบบสัดสวน (Stratified random sampling) 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ คือแบบสอบถาม  

สถิติที่ใชในการวิจัย 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลครั้งน้ี ประกอบดวย 

1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม คือ สถิติที่ใชในการหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้ง

ฉบับ โดยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 

2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับบทบาทของประชาชนในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นทั้ง 4 ดาน 

3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหมีดังน้ี 

3.1 ความถี ่(Frequency) 

3.2 รอยละ (Percentage) 

3.3 คาเฉล่ีย (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

ชลบุรี จํานวน 5 คน โดยมีเกณฑในการคัดเลือกจากผูที่มีประสบการณดานวัฒนธรรมทองถิ่นและมีความเชี่ยวชาญใน

วัฒนธรรม รวมถึงบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากประชาชนในทองถิ่น ประกอบดวย เจาอาวาสวัดบางพระวรวิหาร 1 รูป 

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 รวมทั้งส้ิน 

21 คน 

2. ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบบันทึกการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  

3. ดําเนินการตรวจสอบความเทีย่งตรงและความนาเชื่อถือของขอมูลเชิงคุณภาพตามหลักการตรวจสอบขอมูลสาม

เสา (Triangulation) การจดบันทึกภาคสนาม และการตรวจสอบขอมูลจากเอกสาร  

5. วิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเน้ือหา (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

รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท รอยละ 40.4 โดยสวนใหญอาศัยอยูในทองถิ่น 11-20 ป รอยละ 36.0 และกลุม

ตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมทองถิ่น1-3 ครั้ง/ ป รอยละ 48.8 

 

ตารางที่ 1 การมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น 

การสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น จํานวน x  อันดับ 

1. ดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่น 

2. ดานการใหขอมูลความรูวัฒนธรรมทองถิ่นเชิงประวัติศาสตร 

3. ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธ วัฒนธรรมทองถิ่น 

4. ดานการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 

389 

389 

389 

389 

3.16 

3.32 

3.39 

3.89 

4 

3 

2 

1 

รวม 389 3.44  

 

ผลการศึกษาพบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีมีสวนรวมในการสงเสริม

นโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น โดยรวมทั้ง 4 ดาน มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก คือ 3.44 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1559 

ประชาชนมีสวนรวมเปนอันดัน 1 ไดแก ดานการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นมีคาเฉล่ียระดับมาก คือ 3.89 อันดับ 2 ไดแก ดาน

การเผยแพรและประชาสัมพันธ คาเฉล่ีย 3.39 อันดับที่ 3 ไดแก ดานการใหขอมูลความรูวัฒนธรรมทองถิ่นเชิงประวัติศาสตร 

คาเฉล่ีย 3.32 และอันดับที่ 4 ไดแกดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่น คาเฉล่ีย 3.16 ตามลําดับ 

2. การมีสวนรวมของปราชญชาวบานในเขตเทศบาลตําบลบางพระ ในการสงเสริมนโยบายดานวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

ผลการศึกษาการมีสวนรวมของปราชญชาวบานในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น ในเขตเทศบาลตําบล

บางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวา ปราชญชาวบานมีสวนรวมในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นดานการให

ขอมูลความรูวัฒนธรรมทองถิ่นเชิงประวัติศาสตรและดานการเผยแพรประชาสัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่นอยูในระดับสูงสุดเม่ือ

เทียบกับการมีบทบาทในดานอ่ืนๆ ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลใหความเห็นวา  

 “ปราชญชาวบานเปนผูที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิและองคความรูที่เก่ียวกับวัฒนธรรมทองถิ่น การใหขอมูลเก่ียวประวัติความ

เปนมาของวัฒนธรรมในทองถิ่นของตนถือเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่คนเปนปราชญจะตองเห็นความสําคัญ” 

(ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลบางพระ, 15 ธันวาคม 2560) ซ่ึงสอดคลองกับเจาอาวาสวัดบางพระวรวิหาร กลาววา 

  “คนเปนปราชญชาวบาน ไมวาจะเปนพระสงฆหรือฆราวาส เม่ือตระหนักรูในส่ิงที่ตนเปนอยู หรือในส่ิงที่ชุมชน

สังคมคาดหวังก็ตองทําหนาที่ในสวนน้ันใหดีที่สุด เชนในกรณีน้ี ที่จะตองทําหนาที่เปนผูถายทอดความรู ประสบการณใหกับคน

รุนหลังในเรื่องประวัติศาสตร เรื่องวัฒนธรรมทองถิ่นของบางพระ เพื่อใหคนรุนหลังไดรับรูและหาแนวทางในการชวยกันดูแล

รักษาสืบไป” (เจาอาวาสวัดบางพระวรวิหาร, 15 ธันวาคม 2560) และสอดคลองกับการใหขอมูลของผูประกอบการวงปพาทย

แตรวง พอครูและประธานสภาวัฒนธรรมที่กลาวถึงบทบาทของตนในการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับวัฒนธรรมในทองถิ่น 

 จากผลการศึกษา พบวาปราชญชาวบานมีความรู ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณเก่ียวกับขอมูลประวัติความ

เปนมาของวัฒนธรรมทองถิ่นของตําบลบางพระ จึงมีบทบาทอยางมากในการนําเสนอขอมูลทางดานวัฒนธรรมทองถิ่นและ

สามารถตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทองถิ่นใหถูกตองแมนยํา นอกจากน้ีปราชญชาวบานยังเปนบุคคลที่ชาวบานใหการ

เคารพนับถือ จึงเปนเสมือนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลขาวสารดานวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับหนวยงานตาง ๆ อีกดวย 

รองลงมาไดแกดานการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ปราชญชาวบานถือเปนกลุมบุคคลที่สําคัญอยางยิ่ง ในการสงเสริมและ

อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นทองถิ่นของเทศบาลตําบลพระ เน่ืองจากมีสวนชวยสนับสนุนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมของทองถิ่น และมีบทบาทสําคัญในการสรางจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นรูสึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น

ใหดํารงสืบตอไป และในดานที่ปราชญชาวบานมีบทบาทนอยที่สุดไดแกดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่น  

 3. การมีสวนรวมของผูนําในเขตเทศบาลตําบลบางพระ ในการสงเสริมนโยบายดานวัฒนธรรมทองถิ่น 

 ผลการศึกษาการมีสวนรวมของผูนําในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น ในเขตเทศบาลตําบลบางพระ 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวา ผูนํามีสวนรวมในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่น

สูงที่สุด เน่ืองจากการจัดทําประชาคมเพื่อรับฟงความตองการและตองปญหาในการจัดงานวัฒนธรรมทองถิ่นตองอาศัยอํานาจ

หนาที่และหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของนายกเทศมนตรีตําบลบางพระ กลาววา  

“ผูบริหารเทศบาลจะตองเปนหลักในการวางแผนและกําหนดแนวทางในการดําเนินงานวัฒนธรรมในชุมชน อํานาจ

หนาที่มีอยู แคเราใหความสําคัญกับส่ิงเหลาน้ีงานวัฒนธรรมทองถิ่นก็จะมีประสิทธิภาพและไดรับการยอมรับจากประชาชน

และผูที่ไดพบเห็น” (นายกเทศมนตรีตําบลบางพระ, 15 ธันวาคม 2560) ซ่ึงมีความสอดคลองกับความเห็นของปลัดเทศบาล

ตําบลบางพระ กลาววา  

“การเปนขาราชการประจําทํางานทองถิ่น จะตองมีความเขาใจในแผนงานและนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุด ในการทํางานดานวัฒนธรรมทองถิ่นเชนกัน เรามีบทบาทในการขับเคล่ือนอยางเต็มตัว ดังน้ันเราจําเปนตองรับรูในบริบท

ของวัฒนธรรมในทองถิ่นและนํามาวางแผนเพื่อใหการปฏิบัติสูเปาหมายที่สมบูรณ” (ปลัดเทศบาลตําบลบางพระ, 15 ธันวาคม 

2560) และคณะผูบริหารทุกทานไดใหขอมูลที่สอดคลองกันวา การดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นจะตองมีการวางแผนที่ดี 
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เพื่อการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ในสวนของประธานชุมชนใหขอมูลเก่ียวกับบทบาทในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรม

ทองถิ่นไวอยางนาสนใจ กลาวคือ ประธานชุมชนจะเปนผูที่คอยประสานงานกับทองถิ่นและประชาชนทําใหขอมูลที่ประธาน

ชุมชนจะไดรับเปนส่ิงที่สําคัญตอการนําไปวางแผนการดําเนินงาน ประธานชุมชนคอเขาพัฒนากลาววา  

“ประธานชุมชนเปรียบคือบุคคลที่ประชาชนในชุมชนใหการยอมรับนับถือ เม่ือมีปญหาหรือความตองการอะไร 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 และมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 

ดานการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น เน่ืองจากเทศบาลตําบลบางพระ มีวัฒนธรรมทองถิ่นที่โดดเดนและมีความเปนอัตลักษณ

ของทองถิ่น ทําใหประชาชนที่อาศัยอยูในทองถิ่นเกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมทองถิ่น ไดมีสวนในการรวมอนุรักษและ

สืบทอดวัฒนธรรมของทองถิ่น ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 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 เชน กลุมสตรี กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน เปนตน ผูวิจัยเห็นวาในพื้นที่เทศบาลตําบลบางพระผูชายจะทํา

หนาที่เปนหัวหนาครอบครัวหารายไดมาใชจายในครัวเรือน การที่จะเขามามีบทบาทในงานวัฒนธรรมทองถิ่นจึงเปนเรื่องยาก 

และสงผลใหเพศชายมีบทบาทในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นนอยกวาเพศหญิง และในสวนปจจัยดาน การศึกษา 

อาชีพ รายได ระยะเวลาที่อาศัยในทองถิ่นและความถี่ในการเขารวมแตกตางกัน สงผลตอการมีสวนรวมในการสงเสริมนโยบาย

วัฒนธรรมทองถิ่นไมแตกตางกัน เน่ืองจากทุกภาคสวนใหความสําคัญกับการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น เห็นความสําคัญของ

วัฒนธรรมและโดยการเขาไปมีสวนรวมในงานวัฒนธรรมทองถิ่นที่เทศบาลจัดขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชัย สุขวุน 

(2547, บทคัดยอ) พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาที่อาศัยในทองถิ่นและความถี่ในการเขารวม

วัฒนธรรมทองถิ่นวัฒนธรรมทองถิ่นที่ตางกัน ไมมีผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เน่ืองจาก

ประชาชนเขาใจและมีความรักและหวงแหนในมรดกของชุมชน จึงใหความสําคัญและเขาไปมีบทบาทในทุกขั้นตอนของการ

ดําเนินงานดานวัฒนธรรมในทองถิ่น 

2. การมีสวนรวมของ“ปราชญชาวบาน” ในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น พบวา ปราชญชาวบานมีสวน

รวมดานการใหขอมูลความรูวัฒนธรรมทองถิ่นเชิงประวัติศาสตรและดานการเผยแพรประชาสัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่นสูงที่สุด 

เน่ืองจากปราชญชาวบานเปนบุคคลที่มีความรูและความเชี่ยวชาญเก่ียวกับขอมูลประวัติความเปนมาของวัฒนธรรมทองถิ่นของ

เทศบาลตําบลบางพระ จึงมีบทบาทอยางมากในการนําเสนอขอมูลทางดานวัฒนธรรมทองถิ่นและสามารถตรวจสอบขอมูล

เก่ียวกับวัฒนธรรมทองถิ่นใหถูกตองได นอกจากน้ีปราชญชาวบานยังเปนบุคคลที่ชาวบานใหการเคารพนับถือ จึงเปนเสมือน
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ศูนยกลางในการใหบริการขอมูลขาวสารดานวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับหนวยงานตาง ๆ อีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

พิทยา บุษรารัต  (2549, บทคัดยอ) กลาววา ปราชญชาวบานเปนทรัพยาบุคคลที่ทรงคุณคามีพรอมดวยคุณวุฒิและวัยวุฒิ มี

องคความรูภูมิปญญาที่ควรไดรับการถายทอดใหกับทองถิ่น จากผลการศึกษาพบวา ปราชญชาวบานเปนกลุมบุคคลที่สําคัญ

อยางยิ่ง ในการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นทองถิ่นของเทศบาลตําบลบางพระ เน่ืองจากปราชญชาวบานมีสวนชวย

สนับสนุนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของทองถิ่น และที่สําคัญปราชญชาวบานไดมีบทบาทในการสรางจิตสํานึก

ใหคนในทองถิ่นรูสึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นใหดํารงสืบตอไป เม่ือปราชญตระหนักรูในบทบาทที่ตนดํารงอยู 

หรือในส่ิงที่ชุมชนสังคมคาดหวังก็ตองทําหนาที่ในสวนน้ันใหดีที่สุด การเปนผูถายทอดความรู ประสบการณใหกับคนรุนหลังใน

เรื่องประวัติศาสตรวัฒนธรรมทองถิ่นของบางพระ เพื่อใหคนรุนหลังไดรับรูและหาแนวทางในการชวยกันดูแลรักษาสืบไป” 

ดานที่ปราชญชาวบานมีสวนรวมนอยไดแก ดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่น เน่ืองจากการขับเคล่ือนงานวัฒนธรรมทองถิ่น

ในการวางแผนเปนส่ิงที่ตองใชความรูทักษะเชิงระบบในการกําหนดแนวทางใหทุกภาคสวนไดมีบทบาทในการสงเสร ิม

วัฒนธรรมทองถิ่น การมีสวนรวมในการกําหนดแผนวัฒนธรรมทองถิ่นยังไมเปนที่ประจักษ 

3. การมีสวนรวมของ “ผูนํา” ในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น พบวา ผูนํามีสวนรวมในการสงเสริม

นโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นดานการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่นสูงที่สุด เน่ืองจากผูนํามีบทบาทที่สําคัญในการรวบรวมกําหนด

แนวทางในการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นจึงมีความชัดเจน สอดคลองกับ เอกชัย เจรญิฉ่ํา (2542, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา

เรื่องบทบาทผูนําทองถิ่นในกระบวนการกําหนดนโยบายขององคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบล

ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา หากผูนํามีบทบาทในการกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงาน

ในดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน จะเปนผลดีกับการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล ซ่ึงผูนํา

จะตองสรางพื้นที่ใหประชาชนไดเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นดวยกระบวนการและขั้นตอนที่ไดมีการวางแผนระหวางผูบริหาร

ทองถิ่นและประธานชุมชน รองลงมาคือดานการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ในดานน้ีผูนํามีวิธีการดําเนินงานที่ตองผสานความ

รวมมือกับปราชญชาวบานทําใหงานดานการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นมีชีวิต คือ ทุกหนวยงานในทองถิ่นสามารถ

เขามามีบทบาทและสวนรวมในดานการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นได นอกจากน้ีผูนํายังมีบทบาทที่โดดเดนในการประสาน

ความรวมมือและสรรหาทรัพยากรเพื่อใชในงานดานวัฒนธรรมทองถิ่น เชน ในแตละชุมชนประธานชุมชนจะเปนเปรียบเสมือน

พอบานที่คอยจัดหาและเตรียมอุปกรณ รวมถึงการประสานงานกับชาวบานเม่ือมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

10. สรุป 
 

จากการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ปราชญชาวบานและผูนําในการสงเสริมนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่น พบวา

ทั้ง 3 กลุมมีสวนรวมที่เดนชัดและคอยสนับสนุนใหวัฒนธรรมทองถิ่นของเทศบาลตําบลบางพระ มีการดํารงอยูและพัฒนาได

อยางยั่งยืน เน่ืองจากประชาชนมีสวนรวมในดานการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นมากที่สุด ตั้งแตการเขาไปมีสวนรวมในการ

สนับสนุนการดําเนินงานดานวัฒนธรรม การสนับสนุนใหหนวยงานอ่ืนหรือภาคเอกชน มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและ

ใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงมีความสอดคลองกับบทบาทของปราชญชาวบานที่ทําหนาที่ในการถายทอด

ขอมูลความรูวัฒนธรรมทองถิ่นเชิงประวัติศาสตรตั้งแตการเริ่มตนและการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมตามสภาพบริบทของ

สังคม และดานการเผยแพรประชาสัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่นดวยวิธีตาง ๆ เน่ืองจากปราชญชาวบานเปนผูที่ไดรับการยอมรับ

จากประชาชนในทองถิ่น เม่ือนําบทบาทที่ไดรับและความเชี่ยวชาญในดานวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นมาถายทอดใหกับคนใน

ชุมชนจะกอใหเกิดประโยชนกับทองถิ่นอยางมาก จากผลการวิจัยพบวา การสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบล

บางพระมีความเขมแข็งและเปนรูปธรรม เพราะวาผูบริหารเทศบาลตําบลบางพระมีความเขาใจในบริบทวัฒนธรรมและการ

เปล่ียนแปลงของสังคม ทําใหมีการวางแผนการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่นอยางเปนระบบและมีการถายทอดแผน

วัฒนธรรมทองถิ่นใหกับประธานชุมชนเพื่อนําไปชี้แจงใหกับประชาชนในชุมชนไดรับรูเพื่อใหเกิดบทบาทในการขับเคล่ือน
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นโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นของประชาชน ปราชญชาวบานและผูนําอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาตอยอดวัฒนธรรม

ของทองถิ่นอยางยั่งยืน 

 

11. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาคนควา 
 

เทศบาลควรสงเสริมใหประชาชนมีบทบาทในการวางแผนวัฒนธรรมทองถิ่นและการเผยแพรประชาสัมพันธงานดาน

วัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนมีบทบาทในนโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นและมีสํานึกรวมของคนในทองถิ่นใน

การสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นมากยิ่งขึ้น 

 

12. กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยเลมน้ีสมบูรณไดดวยความกรุณาและชี้แนะใหคําปรึกษา การไดรับโอกาสในการทํางานสานวิชาการจากทาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทานคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณาจารยสาขาการจัดการชุมชน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอบพระคุณคณาจารยมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเฉพาะ ดร.สุภัสตรา เกาประดิษฐ 

ทรัพยชูกุล ที่คอยแนะนําในเรื่องการศึกษาและการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน

ไว ณ ที่น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณเจาอาวาสวัดหลวงบางพระวรวิหาร พระเทพชลธารมุนี เจาคณะจังหวัดชลบุรี ที่มีความเมตตา

ในการใหสัมภาษณ ทานนายกเทศบาลตําบลบางพระ และคณะผูบริหารทองถิ่น ผูนําชุมชนและปราชญชาวบานทุกทาน ที่ให

ความอนุเคราะหในการใหเขาสัมภาษณและถายทอดประสบการณจนสําเร็จลุลวงดวยด ี

 สุดทายน้ีผูศึกษาขอยกยองประชาชน ปราชญชาวบานและผูนํา ที่มีจิตสํานึกดีในการสนับสนุน สงเสริมวัฒนธรรม

ทองถิ่นใหดํารงตอไป แมจะมีอุปสรรคมากเพียงใดก็ตาม ผูศึกษาขอมอบความดีที่มีในวิทยานิพนธน้ี เพื่อเปนกําลังใจใหทุกทาน

สามารถยืนหยัดในอุดมการณน้ีสืบไป 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจสิทธิในกาดรถือครองที่ดินของประชากรตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี เพื่อวิเคราะหสภาพปญหาอันเกิดจากกสิทธิในการถือครองที่ดินของประชากรตําบลหนองบัว อันนําไปสูการนํา

ขอมูลมาใชประกอบสําหรับการจัดทําโครงการหรืองานวิจับสืบเน่ืองที่จะเปนการแกไขปญหาดังกลาวตอไป โดยใชวิธีวิจัยเชิง

ปริมาณ กลุมตัวอยางจากประชากรในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยศึกษาและเก็บขอมูลจาก

ประชากรในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว จํานวน 130 คน ซ่ึงวิเคราะหโดยจําแนกตามที่ตั้งของที่ดิน 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 ทั้งน้ีสิทธิในที่ดิน

ตางๆเหลาน้ีมีขอบเขตและรายละเอียดในการถือสิทธิและใชประโยชนที่แตกตางกันไป ซ่ึงการถือสิทธิที่ดีที่สุดจากที่กลาวมาคือ

โฉนดที่ดิน เพราะเปนการถือสิทธิในรูปของกรรมสิทธ์ิ สวนสิทธิในรูปแบบอ่ืนน้ันจะอยูในรูปของที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทํา

ประโยชนที่มีแตเพียงสิทธิครอบครอง เน่ืองจากหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนเพียงคํารับรองจากพนักงานเจาหนาที่วาได

ทําประโยชนในที่ดินแลวเทาน้ัน ไมไดเปนหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิ ในที่ดินดังเชนโฉนดที่ดิน ซ่ึงการโอนที่ดินที่มีหนังสือ

รับรองการทําประโยชนน้ันสามารถโอนกันไดดวยการสงมอบการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

1378 และผูถือครองที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนน้ัน อาจถูกแยงการครอบครองไปไดในระยะเวลาเพียง 1 ปเทาน้ัน

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1375 (จารุวรรณ ศรีภักดี:2555) จะเห็นไดวาสําหรับประชาชนผูถือครองสิทธิ

ในที่ดินประเภทน้ีน้ันยอมเกิดความไมม่ันคงในการใชประโยชนจากที่ดินได จึงเกิดกรณีของการเรียกรองจากประชากรที่ถือสิทธิ

ในที่ดินประเภทน้ีโดยเรียกรองใหมีการออกโฉนดที่ดิน จากความตองการอยางสูงที่ตองการโฉนดที่ดินน้ีเองที่อาจกอใหเกิด

ปญหาอ่ืนตามมา เชนปญหาจากการหลอกลวงของมิจฉาชีพที่อาศัยความไมรูของประชาชนในการหลอกลวงวาจะสามารถ

ชวยเหลือใหออกโฉนดที่ดินได  

นอกจากน้ียังพบปญหาการถือครองที่ดินในประเทศไทย แบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก (นายมนินธ สุทธิวัฒนานิติ:

2554) 

1. การไรกรรมสิทธ์ิ เปนปญหาของผูที่ทํากินในที่ดินของรัฐ ทั้งพื้นที่ปาไม ปาสงวน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ

สัตวปา ที่ราชพัสดุ และที่ดินในโครงการจัดที่ดินของรัฐ เปนตน โดยในป 2535 กระทรวงมหาดไทยไดสํารวจพบวามีประชาชน

เขาทํากินและอยูอาศัยในเขตปาไมทั้งเขตปาสงวนแหงชาตแิละปาไมถาวร 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 รวมเปนจํานวนทั้งส้ิน 2,955,360 ราย 

3. การเชาที่ดิน ขอมูลจากการขึ้นทะเบียนคนจนในป 2547 พบวา ผูที่มาลงทะเบียนเปนผูเชาที่ดิน 678,077 ราย 

ยืมผูอ่ืน 314,090 ราย และเปนผูรับจางทําการเกษตร จํานวน 311,193 ราย ซ่ึงการเชาที่ดินน้ันมีผลเสีย คือ ประสิทธิภาพ

การผลิตของเจาของที่ดินสูงกวาแบบผูเชา และมีการกระจายรายไดไมเทาเทียมกันระหวางกลุมผูเชาที่ดินบางสวนกับผูเชาที่ดิน

ทั้งหมด นอกจากน้ี พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 53-54 ระบุใหเจาของที่ดินเม่ือจะขาย

ที่ดินที่มีผูเชาอยู จะตองใหสิทธิแกผูเชากอน เม่ือผูเชาไมซ้ือจึงจะขายใหแกผูอ่ืนได ซ่ึงราคาที่ดินที่ผูเชาตองการซ้ือมักต่ํากวา

ราคาตลาด เจาของที่ดินสวนหน่ึงจึงไมยอมใหเชาที่ดิน และปลอยที่ดินทิ้งไวโดยไมไดทําประโยชน 

4. การถือครองที่ดินรายใหญ จากการสํารวจของมูลนิธิสถาบันที่ดิน ในป พ.ศ. 2544 พบวา ที่ดินผืนใหญที่มีเอกสาร

สิทธิประเภทโฉนดที่มีขนาดเกิน 200 ไรตอแปลง มีรอยละ 29.70 และที่มีขนาดเกิน 50,000 ไรตอแปลง มีรอยละ 6.30 และ

ขนาดของที่ดินผืนใหญโดยเฉล่ีย คือ 249.8 ไรตอแปลง 

จะเห็นไดวาปญหาเก่ียวกับสิทธิในที่ดินมีทั้งปญหาโดยตรงและปญหาที่เก่ียวเน่ืองตามมามากมายวิจัยน้ีจึงมีความ

ประสงคที่จะทําการสํารวจขอมูลเก่ียวกับสิทธิในที่ดินของประชากร โดยศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสรุปประเด็นปญหาดังกลาว โดยผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาวิจัยน้ีจะสามารถเปนจุดเริ่มตนของการ

ปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น เน่ืองจากหากสรางความม่ันคงในสวนของที่อยูอาศัยและที่ทํากินได ก็ย อม

นํามาซ่ึงพัฒนาอยางยั่งยืนและแกปญหาระยะยาวในเชิงลึกได ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จ
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พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเนนย้ําในเรื่อง “การพัฒนาอยางยั่งยืน” โดยการพัฒนาอยางยั่งยืนน้ีตองเปนการ

พัฒนาในทุกดานไมวาจะเปนเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอม โดยมีจุดประสงคเพื่อยกระดับชีวิตความเปนอยูของ

คนไทยใหดีขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อสํารวจเก่ียวกับสิทธิในการถือครองที่ดินของประชากรตําบลหนองบัว 

 2.2 เพื่อวิเคราะหสภาพปญหาอันการเกิดจากสิทธิในการถือครองที่ดินของประชากรตําบลหนองบัว 

 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 จารุวรรณ ศรีภักดี (2555) ศึกษาปญหาทางกฎหมายเก่ียวสิทธิครอบครองที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน 

พบวา การนําบทบัญญัติเรื่องสิทธิครอบครองมาใชกับทีด่ินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนน้ัน ทําใหการโอนที่ดินที่มีหนังสือ

รับรองการทําประโยชนทําไดดวยการสงมอบการครอบครองซ่ึงไมสอดคลองกับประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ ที่การโอน

สิทธิครอบครองในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ การโอน

โดยการสงมอบน้ีทําใหเกิดปญหาขึ้นมาวา ใครเปนผูมีสิทธิในที่ดินที่แทจริง เน่ืองจากเม่ือผูโอนไดโอนที่ดินที่มีหนังสือรับรอง

การทําประโยชนไปใหแกผูรับโอนโดยการสงมอบการครอบครองแลว ผูรับโอนก็มีสิทธิในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทํา

ประโยชนตามความเปนจริง แตชื่อที่ปรากฏในหนังสือรับรองการทําประโยชนยังคงเปนชื่อของผูโอนอยูในทางทะเบียน 

เน่ืองจากชื่อที่ปรากฏในหนังสือรับรองการทําประโยชนไมไดเปล่ียนแปลงไปตามผูที่มีสิทธิในที่ดิน ดังน้ัน ถาผูโอนกระทําการ

โดยไมสุจริตนําที่ดินดังกลาวน้ันโอนขายใหผูอ่ืนตอไปอีกโดยทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ตามประมวล

กฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ ก็จะเกิดขอพิพาทขึ้นมาวาใครเปนผูมีสิทธิในที่ดินที่แทจริงและมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย 

ระหวางผูรับโอนตามความเปนจริงกับผูรับโอนที่มีชื่อปรากฏในหนังสือรับรองการทําประโยชน แตจากปญหาน้ีเม่ือไดมีการ

นําเอาบทบัญญัติในเรื่องสิทธิครอบครองมาใช ก็นาจะถือวาผูรับโอนคนแรกซ่ึงเปนผูรับโอนตามความเปนจริงเปนผูมีสิทธิใน

ที่ดิน เน่ืองจากตามสภาพความเปนจริงแลวสิทธิครอบครองเกิดจากพฤติการณแหงการยึดถือ โดยมีเจตนายึดถือเพื่อตนตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1367 เม่ือผูรับโอนคนแรกไดยึดถือการครอบครองที่ดินโดยมีเจตนาเพื่อประโยชน

ของตนแลว ก็ยอมไดสิทธิครอบครองที่ดิน แมจะไมไดทําการโอนกันเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ก็ตาม 

แตการโอนโดยการสงมอบการครอบครองทําใหการโอนทางทะเบียน คือ โอนโดยทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน

เจาหนาที่ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4ทวิ ไรผล คือไมมีผลบังคับใชอยางเต็มที่ ตามเจตนารมณของการบัญญัติ

ประมวลกฎหมายทีด่ิน มาตรา 4 ทวิขึ้นมา ก็เพื่อตองการใหการโอนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนโอนกันไดแตทาง

ทะเบียนเทาน้ัน ไมใหมีการโอนโดยการสงมอบ การโอนโดยการสงมอบทําใหระบบทางทะเบียนเสียไป สวนในเรื่องการถูกแยง

การครอบครองน้ัน เม่ือมีการนําเอาบทบัญญัติเรื่องสิทธิครอบครองมาใชกับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน ทําใหที่ดิน

ที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนถูกแยงไปได โดยใชระยะเวลาเพียง 1ป เทาน้ัน นับเปนระยะเวลาที่ส้ันมาก 

 มนินธ สุทธิวัฒนานิติ (2554) ศึกษาบทวิเคราะหปญหาที่เก่ียวพันกับความเหล่ือมลํ้าหรือความไมเปนธรรมในระบบ

เศรษฐกิจไทย และแนวทางปฏิรูปเพื่อแกไขปญหา :ปญหาการถือครองที่ดินโดยไมไดใชประโยชน และขอเสนอในการแกไข

ปญหาที่ดินของประเทศไทย พบวา มาตรการเพื่อจํากัดการถือครองที่ดินและมาตรการทางภาษีที่มีการเสนอแนะจากฝายตางๆ 

อาจไมสามารถแกไขปญหาการใชประโยชนไมเต็มที่จากที่ดินได เพราะปญหาที่แทจริงอาจไมไดมาจากการกระจุกตัวของที่ดิน 

นอกจากน้ี ปญหาใหญประการหน่ึงคือ การขาดระบบการบริหารจัดการ และระบบฐานขอมูลที่ดินและการใชประโยชนจาก

ที่ดินที่ถูกตอง ครบถวน รวมทั้งการมีกฎหมายและหนวยงานที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการที่ดินเปนจํานวนมาก ซ่ึงเห็นได



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1567 

จากขอเสนอของเกือบทุกหนวยงานจะมีการเสนอกลไกเพื่อการบริหารจัดการ หรือการพัฒนาระบบฐานขอมูลควบคูกัน ซ่ึง

แสดงใหเห็นวา หากไมมีระบบการบริหารจัดการหรือฐานขอมูลที่ดีพอแลว ก็จะไมสามารถบังคับใชมาตรการเพื่อจํากัดการถือ

ครองที่ดินและมาตรการทางภาษีเพื่อลดการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4. ขอบเขตในการวิจัย 
 

4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยน้ี เปนการศึกษาเก่ียวกับสิทธิในที่ดินของประชากรในพื้นที่ตําบลหนองบัว 

 

4.2 ขอบเขตด้ํานพื้นที่ 

เขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี
 

4.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

4.3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี คือ ประชากรในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

มีจํานวน 5,832 คน 

4.3.2 กลุมตัวอยางจํานวน 130 คน ซ่ึงประมาณการโดยใชสูตรของยามาเน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง

(Purposive Sampling) โดยผูวิจัยพิจารณาผูตอบแบบสอบถามโดยเนนไปที่บุคคลที่คาดวานาจะเปนผูถือครองสิทธิใน

ที่ดินเทาน้ัน 
 

 4.4 ขอบเขตดานเวลา 

 ระยะเวลา 1 ป ตั้งแตเดือนมกราคม 2558 - เดือนมกราคม 2559 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด จํานวน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปสําหรับผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ลักษณะการถือครองสิทธิในที่ดิน 

ตอนที่ 3 ปญหาเก่ียวกับการถือครองที่ดิน 

ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาครั้งน้ี เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม โดยสอบถามจากประชากรในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 130 คน 
 

5.3 การวิเคราะหขอมูล 

นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองและนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาจัดหมวดหมูเขารหัส และ

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตอไปน้ี 

5.3.1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแก ความถี่ Frequency) คา

รอยละ (Percentage) เพื่อบรรยายถึงรายละเอียดคุณสมบัติพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
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5.3.2 การวิเคราะหระดับสิทธิของการถือครองที่ดินใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแกคาเฉล่ีย 

(Mean) 

 

6. ผลการวิจัย  
 

ตารางที่ 1 รายละเอียดรูปแบบตัวอักษรสําหรับการจัดทําบทความตนฉบับ 
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ที่ตั้งของที่ดิน 

หมู 1 18 13.85 

หมู 2 29 22.31 

หมู 3 12 9.23 

หมู 4 10 7.69 

หมู 5 10 7.69 

หมู 6 12 9.23 

หมู 7 10 7.69 

หมู 8 10 7.69 

รวม 130 100 

ลักษณะการไดมาของทีด่ิน 

ซื้อ 26 20.00 

ตกทอดจากมรดก 94 72.31 

รับจากการให - - 

อื่น (ระบุ) เชา 10 7.69 

รวม 130 100 

 

จากตาราง 1 ประชากรที่ทาการศึกษาในครั้งน้ีมีจานวน 130 คน ซ่ึงจําแนกตามที่ตั้งของที่ดิน ประกอบดวยที่ตั้งของ

ที่ดิน โดยจําแนกตามหมูบาน ทั้ง 8 หมูบาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 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 ไดมาโดยการซ้ือ คิดเปนรอยละ 20 ไดมาจากการตกทอดจากมรดก รอยละ 72.3 และ

การไดมาโดยเหตุอ่ืนๆ 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 

ประเภทของการถือสิทธิในทีด่ิน จํานวน รอยละ 

โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.4  17 13.08 

ใบจอง หรือ น.ส.2  - - 

หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือ 

น.ส.3  

18 13.85 

ใบไตสวน หรือ น.ส.5  - - 

ภ.ท.บ.5 (แบบยื่นภาษีบํารุงทองที่)  72 55.38 

น.ค.3 (หนังสือแสดงการทําประโยชน ออก

โดยนิคมสรางตนเอง จัดที่ดินเพื่อการ

ครองชีพ)  

- - 

ส.ท.ก. (สิทธิทํากินในเขตปาไม)  - - 

ส.ป.ก. (สิทธิในการทําเกษตรกรรม รวมถึง

การจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเกษตรกรรม)  

- - 

ส.ค.1  13 10.00 

ถือสิทธิตามสัญญาเชา  10 7.69 

รวม 130 100 

 

จากตาราง 2 จํานวนประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งน้ีมีจํานวน 130 คน โดยจําแนกตามลักษณะของสิทธิในการถือ

ครองที่ดิน โดยปรากฏวา มีลักษณะของการถือสิทธิในที่ดินเพียง 5 ประเภทเทาน้ันที่ปรากฏวามีประชาชนกลุมตัวอยางถือสิทธิ

อยูจริง รายละเอียดดังน้ี 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 หรอื น.ส.2 น.ค.3 (หนังสือแสดงการทําประโยชน ออกโดยนิคมสรางตนเอง จัดที่ดินเพื่อ

การครองชีพ) ส.ท.ก. (สิทธิทํากินในเขตปาไม) ส.ป.ก. (สิทธิในการทําเกษตรกรรม รวมถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดิน

เกษตรกรรม) คิดเปนรอยละ 0  

 

ตารางที่ 3 ลักษณะการถือครองที่ดิน 

ประเภทของการถือสิทธิในทีด่ิน จํานวน รอยละ 

ไมมีปญหา 50 65.00 

ไมมีกรรมสิทธ์ิ 26 33.80 

ไมสามารถออกเอกสารสิทธิได 36 46.80 

ปญหาการรุกลํ้าแนวเขต 18 23.40 

ปญหาเอกสารสิทธิที่ดินทับซอน - - 

ถูกครอบครองปรปกษ - - 

รวม  130 100 
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จากตาราง 3 ประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งน้ีมีจํานวน 130 คน โดยจําแนกตามลักษณะของปญหาของสิทธิในการ

ถือครองที่ดิน โดยปรากฏวา ไมมีปญหาใดเก่ียวกับสิทธิในที่ดิน คิดเปนรอยละ 65 ปญหาไมมีกรรมสิทธ์ิ รอยละ 33.8 ปญหา

การไมสามารถออกเอกสารสิทธิได รอยละ 46.8 ปญหาการรุกลํ้าแนวเขต รอยละ 23.4 ปญหาเอกสารสิทธิที่ดินทับซอน และ

ปญหาการถูกครอบครองปรปกษ คิดเปนรอยละ 0 

 

6. บทสรุป 
 

 จากการวิจัยเรื่อง สํารวจลักษณะสิทธิในที่ดินของประชากรในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

6.1. ขอมูลทั่วไปจากการศึกษาและเก็บขอมูลจากประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรีจานวน จํานวน 130 คน ซ่ึงจําแนกตามที่ตั้งของที่ดินประกอบดวยที่ตั้งของที่ดินโดยจําแนกตามหมูบาน ทั้ง 8 

หมูบานโดยมีรายละเอียดดังน้ี 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 รอยละ 7.69 ลักษณะการไดมาของที่ดิน 

ไดมาโดยการซ้ือคิดเปนรอยละ 20 ไดมาจากการตกทอดจากมรดกรอยละ 72.3 ไมมีผูไดรับจากการให คิดเปนรอยละ 0 และ

การไดมาโดยเหตุอ่ืนๆ โดยระบุเปนการเชารอยละ7.69 ระยะเวลาการถือครองที่ดิน นอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 3.08 

ระยะเวลา 1-6 ป รอยละ 10 ระยะเวลา 7-10 ป รอยละ 16.15 ระยะเวลามากกวา 10 ป รอยละ 70.77 
 

6.2. การวิเคราะหโดยจําแนกตามลักษณะของสิทธิในการถือครองที่ดิน โดยปรากฏวา มีลักษณะของสิทธิเพียง 5 

ประเภทเทาน้ันที่ปรากฏวามีประชาชนกลุมตัวอยางถือสิทธิ รายละเอียดดังน้ี 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 จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ) ส.ท.ก. (สิทธิทํากินในเขตปาไม) ส.ป.ก. (สิทธิในการทํา

เกษตรกรรม รวมถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเกษตรกรรม) คิดเปนรอยละ 0 
 

6.3.การวิเคราะห โดยจําแนกตามลักษณะของปญหาของสิทธิในการถือครองที่ดิน โดยปรากฏวา ไมมีปญหามาก

ที่สุดคิดเปนรอยละ 65 รองลงมาคือปญหาการไมสามารถออกเอกสารสิทธิได รอยละ 46.8 ปญหาไมมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน รอย

ละ 33.8 ปญหาการรุกลํ้าแนวเขต รอยละ 23.4 ตามลําดับ สวนปญหาเอกสารสิทธิที่ดินทับซอน และการถูกครอบครอง

ปรปกษไมปรากฏวาเปนปญหา 

เม่ือพิจารณาแลวพบวา ลักษณะของการถือครองสิทธิในที่ดินของประชากรในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัวมีความ

แตกตางและคอนขางหลากหลายแมจะอยูในเขตพื้นที่เดียวกัน ซ่ึงพบวามีรูปแบบของการถือครองสิทธิถึง 5 รูปแบบ แตพบวา

ประชากรที่มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินน้ันมีเพียงมีเพียงรอยละ 13.08 เทาน้ัน โดยระยะเวลาในการถือครองที่ดินของประชาชนสวน

ใหญเปนการถือครองในระยะเวลาที่ยาวนานกลาวคือเกินกวา 10 ป และการถือครองที่ดินสวนใหญน่ันเปนการถือครองแบบ

รุนตอรุนกลาวคือสวนใหญประชากรจะไดที่ดินมาโดยการรับมากจากมรดก ปญหาหน่ึงที่สะทอนไดมาอยางเดนชัดจากกรณีผล

การสํารวจน้ีคือปญหาที่สะสมมาอยางยาวนานในเรือ่งของกรรมสิทธ์ิในที่ดิน แมจะปรากฏขอเท็จจริงวามีการใชประโยชนจาก

ที่ดินดังกลาวจริงมาอยางยาวนานแตก็ยังไมสามารถออกเอกสารสิทธิเพื่อใหไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในที่ดินน้ันได แตจากการสํารวจ

เก่ียวกับปญหาในการถือครองที่ดินกลับพบวาประชาชนกลับตอบแบบสอบถามโดยระบุวาไมมีปญหาถึงรอยละ 65 ซ่ึงจากผล

การสํารวจดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการไมมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินไมใชปญหาสําคัญของคนกลุมหน่ึง ดังน้ันแมที่ดินสวนใหญเปน

ที่ดินที่ประชาชนไมสามารถไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในที่ดินเหลาน้ันได แตการไมมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินกลับไมใชปญหาสําคัญสําหรับ

ประชาชนบางสวน เพราะประชาชนบางสวนน้ันมิไดตองการกรรมสิทธในที่ดินเพื่อการซ้ือขายหรือเพื่อประโยชนในทางธุรกิจ 
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แตความตองการของประชาชนเหลาน้ันอยูทีก่ารสามารถใชประโยชนในที่ดินเพื่อการอยูอาศัย เพื่อใชในการทํามาหากิน เปน

การสรางความม่ันคงในที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินเทาน้ัน การมีเอกสารสิทธิในที่ดินจะมีประโยชน ในแงของการใชเปนหลักฐาน

เพื่อปกปองสิทธิตนจากเจาหนาที่รัฐหรือปองกันบุคคลภายนอกมาแยงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ ความตองการของกลุมคนสวนน้ี

เก่ียวกับที่ดิน คือตองการการรับรองใหเกิดความม่ันคงในการใชประโยชนจากที่ดินที่ตนครอบครองอยูเพื่อไมใหถูกขับไลหรือ

ถูกจับกุม ดังน้ันจะเห็นไดวาปญหาที่ประชาชนตองการการแกไขมากที่สุดคือปญหาเรื่องการขอเอกสารสิทธิ ซ่ึงปญหาในเรื่อง

การขอออกเอกสารสิทธิเปนประเด็นน้ีมีความเก่ียวพันกับปญหาขอกฎหมายมากมาย จนกลายเปนชองโหวที่ทําใหเกิดปญหา

อ่ืนๆตามมาได เชนปญหาจากการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพในเรื่องการดําเนินการเพื่อขอเอกสารสิทธิเพื่อรับรองการใช

ประโยชนในที่ดินของประชาชนกลุมน้ี 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 

จากการจากการสํารวจลักษณะสิทธิในที่ดินของประชากรในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

7.1. ควรจัดใหมีโครงการบริการวิชาการในการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับความหมายของที่ดินแตละประเภท 

เพื่อปองกันการเขาใจผิด หรือการถูกหลอกลวงจากผูที่ตองการขายที่ดินซ่ึงไมอาจออกเอกสารสิทธิได 

7.2 ควรจัดใหมีการใหความรูเก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการในการออกเอกสารสิทธิแตละประเภท 

7.3 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป จากขอคนพบเก่ียวกับลักษณะของปญหาในการถือครองสิทธิในที่ดินจะ

เปนประโยชนในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความตองการความชวยเหลือของชุมชนตอไปผูวิจัยจึงขอเสนอแนะหัวขอวิจัย ใน

ประเด็นของปญหากฎหมายเก่ียวกับการขอออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยครั้งน้ีไดรับทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูวิจัยขอขอบพระคุณ

เปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี และขอขอบคุณประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว ที่ไดใหความรวมมือในการใหขอมูล และการ 

ตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาวิจัยน้ีจะเปนกาวแรกของการนําไปสูการแกปญหาเรื่องความตองการในเรื่องที่ดิน

ใหแกประชาชนชาวหนองบัวได 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการใชศิลปะการปองกันตัวของกลุมชาติพันธุในอาณาบริเวณอนุภูมิภาค 

ลุมนํ้าแมโขง (ไทย เมียนมาร สปป.ลาว และกัมพูชา) ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุวรรณนา ลงพื้นที่ภาคสนามสัมภาษณ

ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ที่มีภูมิรูเก่ียวกับศิลปะการปองกันตัว ผูที่มีประสบการณเก่ียวกับการใชศิลปะการปองกันตัว 

และกลุมบุคคลที่มีความเก่ียวของกับการแสดงการใชศิลปะการปองกันตัว จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวา สภาพการใชศิลปะ

การปองกันตัวของกลุมชาติพันธุในอาณาบริเวณอนุภูมิภาคลุมนํ้าแมโขง ทั้ง 4 ประเทศ โดยการศึกษาครั้งน้ีในประเทศไทย

เรียกวา “มวยไทย” ซ่ึงเปนศาสตรและศิลปที่ผสมผสานระหวางความแข็งแกรงทางดานรางกายและความละเอียดออนในลีลา

ทวงทาเชิงมวยมีกระบวนการเดียวกับ “สิกขาธรรม”เพราะตองมีความชอบ (ฉันทะ) และมีความเพียร (ฝกหัด) จนจําทาทางได

อัตโนมัติ (วะสี) โดยนักมวยควรยึดถือปฏิบัติศีล 5 ที่เปนศีลบริสุทธ์ิ ในประเทศเมียนมารเปนมวยตามชาติพันธุ เชน มวยราไวย

ของชาติพันธุรามัญหรือมอญ มวยบันโดของกลุมไทยใหญ มวยปลํ้านาบานของอินเดีย และมวยพองยิของฮินดู ลักษณะทาทาง

การเคล่ือนไหวเลียนแบบสัตวปาเพื่อตอสูปองกันตัว ใน สปป.ลาว เรียกวา “มวยเสือลากหาง หรือ มวยลายลาว” เปนการตอสู

ที่เคล่ือนไหวรางกายดวยความออนชอย 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 

“ ...กีฬามวยน้ีกับความม่ันคงและความกาวหนาของประเทศชาติ ก็สัมพันธกันอยางใกลชิด เพราะวามวยน้ี เปนการ

ปองกันตัว เปนกีฬา ที่มาจากการปองกันตัวของนักรบไทยมาตั้งแตโบราณกา มาสมัยน้ีเราจะปองกันตัวดวยการใชการตอสูสวน

หน่ึง และวิธีที่จะพัฒนาประเทศอีกสวนหน่ึงนักมวยทราบดีวาถาตอสูเฉพาะดวยกําลังคงแพแนตองมีวิชาการ ตองมีวิธีการและ

ตองมีสติที่ ม่ันคง รูวิชาการที่จะบุกและวิธีการที่จะหลบ ฉะน้ันการที่มีการตอสูมวยเพื่อปองกันตัว ก็ตองอาศัยทั้งสองอยาง

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 เทคนิคที่ไดมา

จากการประยุกตความรูมาใช ประกอบไปดวย วิธีการ กลยุทธ ลวดลาย ซ่ึงยากที่จะเรียนรูและปฏิบัติไดอยางเจนจบ (นอม 

เสียงหลอ และสุรัตน เสียงหลอ, 2551: 2)  จากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรในดานการตอสูปองกันตัว พบวารูปแบบ

การตอสูปองกันตัวที่เรียกวา ‘มวย’ น้ันมีมาแลวกวา 1,000 ป ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย รูปแบบการตอสูที่เรียกวามวยที่

ปรากฏในภูมิภาคมีความหลากหลาย ไดแก มวยไทย มวยของชาวขอม มวยลายลาว และในสมัยกรุงศรีอยุธยามีเรื่องราวของ

มวยไทย โดยสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงตั้งกองกําลังพิเศษขึ้นมาเม่ือครั้งทรงครองเมืองพิษณุโลก โดยกองทหาร

หนวยน้ีถูกฝกดานความกลา ความสามารถในการแฝงตัวเขาสืบเสาะขาว และการเขาตอสูประชิดตัว เรียกกองทหารน้ีวา กอง

เสือหมอบแมวเซา (จิราพร แกวศรีงาม,  2547: 16) 

ดินแดนแหงลุมนํ้าแมโขงเปนที่ กําเนิดของอาณาจักรใหญนอยมีนครรัฐมากมาย และมีความหลากหลายทาง

นิเวศวิทยา ดวยความสัมพันธหลายรูปแบบทั้งความกลมกลืนทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การปกครอง และภูมิ

ปญญา จึงนับไดวาเปนแหลงอารยธรรมที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก ดินแดนแหงลุมนํ้าแมโขง ชวงระหวางประเทศไทย 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา รวมเรียกวา อนุภูมิภาคลุมนํ้า

แมโขง (Greater Mekong Sub-Region) ชนชาติที่อาศัยอยูในดินแดนน้ีประกอบดวย 2 ชนชาติใหญที่เปนบรรพบุรุษ คือ ชน

ชาติสยามผูอยูมาดั้งเดิม มีผิวคลํ้า สันนิษฐานวามาจากอินเดียตอนใต เพราะใชอักษรปลลวะ ไดแก ทวารวดี ศรีวิชัย และขอม 

และชนชาติไทย คือพวกผิวเหลืองที่มาจากดินแดนตอนใตของจีน ซ่ึงเปนที่ตั้งของอาณาจักรนานเจา แควนสิบสองจุไทย อันลือ

เล่ืองเปนเลิศในเพลงกระบี่หรือดาบสองมือ ไดแก ไทยใหญ (เงี้ยว) และลาว คือ อาณาจักรเชียงแสน สุโขทัย จึงบังเกิดอักษร 3 

ชนิดขึ้นในดินแดนแถบน้ี คือ ขอมไทย ขอมเขมร และไทย พอขุนรามหรือไทยปจจุบันมีรากเหงามาแตอักษรปลลวะ 

วัฒนธรรมและศิลปะของชนชาติในแถบน้ีจึงเปนอินเดียผสมจีน คืออินโดจีนตามความคิดของฝรั่ง จากขอความดังกลาวศิลปะ

การตอสูของชนชาติในแถบน้ีจึงเปรียบเหมือนจระเขนํ้ากรอย ซ่ึงมีความรายกาจที่ผสมกันระหวางนํ้าจืดและนํ้าเค็ม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งศิลปะการปองกันตัวที่คนชนชาติแถบน้ีมีทักษะมากคือการใช ขอมือ กําปน ศอก เขา เทา แขง (วัลลภิศร สดประเสริฐ, 

2547: 16-20) ซ่ึงเปนอวัยวะในรางกายที่ไมตองใชอาวุธเปนเครื่องมือ  

ผูวิจัยจึงศึกษาถึงความแตกตางของทักษะความสามารถในการใชรางกายในการตอสูของคนในอนุภูมิภาคน้ี ที่มี

ความสามารถใชอวัยวะสวนลางของรางกายในการตอสูปองกันตัวที่เรียกกันวา การเตะ การถีบ การแทงเขา การฟาดดวยเทา 

ซ่ึงคนในซีกโลกตะวันตกและภูมิภาคอ่ืนไมปรากฏความสามารถในการใชศิลปะการตอสูปองกันตัวลักษณะน้ี ซ่ึงตอมาไดมีการ

คิดคนประดิษฐเปนรูปแบบและมีการสอนแบบถายทอดสืบตอกันมา ในชื่อที่เรียกวา “มวย ”มวยในรูปแบบดั้งเดิมที่ปรากฏอยู

ในประเทศตาง ๆ ในอนุภูมิภาคลุมนํ้าแมโขงตอนกลางตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน 
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วัตถุประสงคในการวิจัย 

เพื่อศึกษาสภาพการใชศิลปะการปองกันตัวของกลุมชาติพันธุในอาณาบริเวณอนุภูมิภาคลุมนํ้าแมโขง (ไทย เมียนมาร 

สปป.ลาว และกัมพูชา) 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic) เปนตระกูลภาษาใหญตระกูลหน่ึงในเอเชียอาคเนยหรือสุวรรณภูมิ 

รูจักตระกูลภาษาน้ีในนามตระกูลภาษามอญ-เขมร (Mon-Khmer Language Family) ซ่ึงเปนสาขาหน่ึงของตระกูลภาษา

ออสโตรเอเชียติกจาก 4 สาขา คือ มุนดะ (Munda) นิโคบารี (Nicobarese) มะลักกา (Malacca) และมอญ-เขมร (Mon-

Khmer) ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก เปนตระกูลที่พูดอยูในดินแดนประเทศไทยมานานหลายพันป (สุริยา รัตนกุล, 2537: 

12) ภาษาที่อยูในสาขาตระกูลภาษามอญ-เขมรและสาขามะลักกา ไดแก ภาษามอญ (Mon) จากประวัติศาสตรชาวมอญถูก

กวาดตอนมาจากพมาตั้งแตสมัยอยุธยา ภาษาเขมร (Khmer) เขมรแบงออกเปนเขมรสูงและเขมรต่ํา ชาวเขมรที่อยูในประเทศ

ไทยสวนใหญเปนเขมรสูงเพราะอยูบนที่ราบสูง สวนเขมรต่ําน้ันอยูในประเทศกัมพูชา ภาษากูยหรือภาษาสวย (Kui or Suoi) 

ภาษาบรู (Bruu) ถิ่นดั้งเดิมของบรูอยูที่เวียดนาม และลาว (เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย, 2525: 67-84) กลุมชาติพันธุออสโตร

เอเชียติกอาศัยในประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา พมา เวียดนาม และไทย และสวนใหญพบวากลุมชาติพันธุน้ีมีสรีระรางกายพิเศษ 

มีความคลองแคลว วองไว ปราดเปรียว และมีความรวดเร็วที่เอ้ือตอศิลปะการปองกันตัวและวิชาการมวย มีการดํารงชาติพันธุ 

วิถีชีวิต ไสยศาสตร ความเชื่อ คลายคลึงกันชวยสนับสนุนการศึกษาศิลปะการปองกันตัวของกลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติกใน

ครั้งน้ี 

เฉลิม อุนทอง (2547: 149-152) วิจัยเรื่องมวยไทยยุคโลกาภิวัฒน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระเบียบแบบแผน และ

ประเพณีของศิลปะมวยไทย และศึกษากระบวนการถายทอดศิลปะมวยไทยในยุคโลกาภิวัฒน ดําเนินการวิจัยศึกษาคนควาจาก

เอกสารทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ เก็บขอมูลโดยวิธีสังเกตและสัมภาษณจากกลุมตัวอยาง 5 สนาม ซ่ึงไดแก โรงเรียนนายรอย

ตํารวจ คายมวยศศิประภายิม ศูนยสอนศิลปะมวยไทยตานภัยยาเสพติด โรงเรียนมวยไทย และสนามมวยเวทีลุมพินี แลวนํา

ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา ระเบียบแบบแผนและประเพณีของศิลปะมวยไทย มีทั้ง

การยกครูหรือการมอบตัวเปนศิษย การรายรําไหวครู การแตงกายของนักมวยไทย เครื่องรางของขลัง วงดนตรีและดนตรีที่

บรรเลงประกอบการชกมวยไทย และกระบวนการถายทอดศิลปะมวยไทยมีวิวัฒนาการมาหลายรอยปตั้งแตสมัยสุโขทัย ถึงแม

จะมีความแตกตางกันบางทั้งในเรื่องการยกครู คือเม่ือสมัยกอนตองทําทุกครั้งกอนมีการถายทอดศิลปะมวยไทย แตปจจุบัน

การยกครูเปนบางแหง การรายรําไหวครูกอนการชกของนักมวยสมัยกอนพิถีพิถันมาก แตปจจุบันแสดงการรายรําไหวครูไป

เพราะเปนส่ิงที่ปฏิบัติตอๆ กันมาเทาน้ันไมเนนมากนัก ในเรื่องความเชื่อเก่ียวกับเครื่องรางของขลัง สมัยกอนนับถือและเชื่อ

มากแตปจจุบันไมเชื่อมากนัก วงดนตรีที่บรรเลงประกอบการชกมวยไทยสมัยกอนบรรเลงกันสดๆ แตปจจุบันมีการแสดงสด

บางแตก็มีบางสนามที่ใชวิธีการเปดแถบบันทึกเสียงหรือแผนบันทกึเสียงแทนการบรรเลงสด ในเรื่องการแตงกายสมัยกอนไมมี

กติกากําหนด ปจจุบันใหมีการสวมนวม สวมกางเกงตามสีมุมของตนเอง สวมกระจับ ในสมัยกอนใชอาวุธมวยไทยครบทั้งหมัด 

เทา เขา ศอก ปจจุบันใชเฉพาะที่นักมวยถนัดเทาน้ัน อาวุธมวยไทยใชไมครบ ระเบียบแบบแผนและประเพณีของศิลปะมวย

ไทยในปจจุบันเปล่ียนแปลงไป เพราะจุดมุงหมายของถายทอดศิลปะมวยไทยเปล่ียนไปจากเดิม คือ แตเดิมมีจุดมุงหมายเพื่อ

การเปนนักรบเพียงอยางเดียว ปจจุบันนักมวยและครูมวยจะมุงฝกการใชอาวุธที่ทําใหไดคะแนนมากที่สุด เนื่องจากผูจัดการ

แขงขันชกมวยไทยจะตองจัดการแขงขันชกมวยไทยตามความนิยมของผูชม ทําใหหัวหนาคายมวยตองผลิตนักมวยตามความ

ตองการของผูชมและผูจัดการแขงขันชกมวยไทย การศึกษากระบวนการถายทอดศิลปะมวยไทยยุคโลกาภิวัฒน ลักษณะ

วิชาการถายทอดศิลปะมวยไทยมีทั้งการกําหนดหลักสูตรไวแนนอนและไมกําหนดหลักสูตร ครูมวยสอนจากประสบการณ และ

สอนไปตามที่ผูเรียนสนใจเพื่อรับรองวัตถุประสงคของการถายทอดเน้ือหา ที่ถายทอดมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิสําหรับ 

ภาคทฤษฎีสอนประวัติมวยไทย สอนการเปนกรรมการตัดสินมวยไทย ภาคปฏิบัติสอนการไหวครูและศิลปะการใชอาวุธมวย
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ไทย สอนดนตรีที่บรรเลงประกอบการแขงขันชกมวยไทย สอนการเปนครูมวยไทย การถายทอดศิลปะมวยไทยใหความสําคัญ

กับแบบแผนและทักษะการตอสูมากกวาเรื่องคุณธรรม เนนศิลปะการใชอาวุธมวยไทยมากกวาการรายรําไหวครู วิ ธีการ

ถายทอดศิลปะมวยไทยเปนการถายทอดความรูใหผูเรียนปฏิบัติตาม จากน้ันผูเรียนฝกฝนกันเองโดยมีครูคอยแนะนําแกไข 

สําหรับผูที่ฝกเปนนักมวยอาชีพจะฝกใหมีความทรหดอดทนของรางกาย ตลอดจนการใชอาวุธแมไมมวยไทยที่คลองแคลว 

สําหรับการถายทอดเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทยเนนในเรื่องลีลาทาทางที่มีความละเอียดออนและสวยงาม นอกจากนี้การวิจัย

พบวาผูเรียนศิลปะมวยไทยมีความเชื่อเก่ียวกับความกตัญูรูคุณครูบาอาจารย เคารพนับถือในตัวครู มีการเคารพระหวางรุนพี่

รุนนองและเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังอีกดวย  

สุจิตรา สุคนธทรัพย และคณะ (2550: 218-229) ศึกษาเรื่องศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบไทย : คุณคาแทและ

กระบวนการถายทอด กรณีศึกษาครูวิชิต ชี้เชิญ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณคาแทและกระบวนการถายทอดคุณค าแทใน

ศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบไทยตามรูปแบบของครูวิชิต ชี้เชิญ ศึกษาผลของการเขารวมกิจกรรมศิลปะการตอสูปองกันตัว

แบบไทยตอผูเรียนทั้งทางดานรางกาย จิตใจและปญญา สังเคราะหและนําเสนอกระบวนการถายทอดคุณคาแทในศิลปะการ

ตอสูปองกันตัวแบบไทยที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชนในปจจุบัน การวิจัยครั้งน้ีใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวย

การสัมภาษณ การสังเกตและการวิจัยแบบมีสวนรวมในชุมชนโรงเรียนรุงอรุณระหวางนักวิจัยและครูวิชาพลศึกษาภายใน

โรงเรียนรุงอรุณ โดยใชการวิเคราะหเชิงอุปนัยและการสนทนากลุมเพื่อสังเคราะหและนําเสนอกระบวนการถายทอดคุณคาแท

ในศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบไทยที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชนในปจจุบัน รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ 

ผลการวิจัยพบวา คุณคาแทในศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบไทยตามรูปแบบของครูวิชิต ชี้เชิญ น้ันมี 2 สวน คือ คุณคาของตัว

วิชาเองที่ใชเพื่อการปองกันตัว และคุณคาของวิชาในดานคุณธรรมและการปฏิบัติตนในสังคมที่ทําใหผูเรียนนํามาใชในการ

ดํารงชีวิตอยูดวยความดีงามเพื่อประโยชนสุขทั้งของตนเองและผูอ่ืนประกอบดวย 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 มีวิวัฒนาการอยางตอเน่ืองจากกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา สูกรุงรัตนโกสินทร จนถึง

ปจจุบันซ่ึงมีความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมตามยุคสมัยของความเจริญกาวหนาทางวัตถุนิยม สวนสภาพและปญหาพบวา 

เกิดจากปจจัยหลักในวิถีชีวิต การดํารงชีพของมนุษย และรูปแบบการพัฒนามวยไทยในมิติทางวัฒนธรรม คือการนําเอา

หลักการทางวัฒนธรรมเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ และใชหลักการทางทฤษฎีวิทยาศาสตรการกีฬามาพัฒนาใหครบวงจร

อยางตอเน่ือง มุงสูความเปนเลิศ และยกระดับมวยไทยอาชีพที่มีมาตรฐานสากลและยั่งยืน ดวยการเลนกีฬา ออกกําลังกาย

และนันทนาการเปนวัฒนธรรมและเปนวิถีชีวิตที่ยั่งยืนตลอดไป 

วิรินณ สมิท (2555: 26) ศึกษาเรื่อง “นักมวย” พื้นที่ ความหมาย ชีวิต มีจุดมุงหมายในการศึกษาเพื่อทําความเขาใจ

ชีวิตความเปนอยูของนักมวยและผูฝกมวยภายใตบริบทของธุรกิจมวยสายใหม งานศึกษาครอบคลุมถึงเบื้องหลังชีวิตในการกาว

เขาสูวงการมวย หนาที่ บทบาท ผลตอบแทน และทัศนคติตอตนเองภายใตธุรกิจมวยรูปแบบใหมที่เปนธุรกิจมวยเพื่อการคา

และการทองเที่ยว โดยใชขอมูลหลักจากการทําวิจัยภาคสนามในคายมวยที่ถูกจัดอยูในประเภทของธุรกิจมวยสายใหมที่มีชื่อวา 

“Fairtex Sport Club and Hotel” สาขาพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของมวยไทยที่เปน

ศิลปวัฒนธรรมการตอสูประจําชาติมาสูการเปนสินคาและบริการภายใตธุรกิจที่พักครบวงจรที่ไดสงผลใหบทบาทของนักมวย

และผูฝกมวยน้ันไดเปล่ียนแปลงไป ผลการศึกษาพบวา ดวยสภาพสังคมภายใตบริบทของการพัฒนาที่สงผลทําใหบทบาท

หนาที่ของนักมวยน้ัน เปล่ียนแปลงไป อันมีผลจากการพัฒนาภายใตระบบทุนนิยมที่เติบโตขึ้น ทําใหเราจําเปนตองตีมูลคาของ
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ส่ิงที่ไดชื่อวาเปนวัฒนธรรมใหกลายเปน “มูลคา” และหาผลประโยชนจากวัฒนธรรมเหลาน้ัน โดยแปรรูปใหเปนสินคา การ

เอ้ือประโยชนตอกันระหวาง “วัฒนธรรม” และ “การทองเที่ยว” น้ันไดทําใหพบวา กระบวนการดังกลาว ทําใหกลุมคนกลุม

หน่ึงถูกระบบทุนกลืนกลายใหพวกเขาตองกลายเปนเหมือน “สินคา” 

ผลงานวิจัยที่กลาวมา กลาวถึงมวยไทย ลักษณะของมวยไทย ศิลปะการปองกันตัว อัตลักษณ คุณลักษณะ คุณคา 

แรงจูงใจของกิจการมวยไทย ศิลปะ กระบวนการ คานิยมและความเชื่อของศิลปะมวยไทย  พื้นฐานอาชีพและธุรกิจในวงการ

มวยไทย วิทยาศาสตรการเคล่ือนไหว ชวยสนับสนุนการศึกษาสภาพการใชศิลปะการปองกันตัวของกลุมชาติพันธุออสโตร

เอเชียติกในครั้งน้ี 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุวรรณนา โดยลงพื้นที่ภาคสนาม (Field Study) เพื่อศึกษาถึง

บริบทประวัติความเปนมาของการตั้งถิ่นฐานของกลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติก เพื่อหาความจริงโดยพิจารณาปรากฏการณ

จากสภาพแวดลอมตามความเปนจริง เพื่อหาความสัมพันธของปรากฏการณกับสภาพแวดลอมน้ันและบริบททางสังคม

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ดานความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีและสภาพการณในปจจุบัน บริบทสภาพการแสดงการใช

ศิลปะการปองกันตัวของกลุมชาติพันธุของนักมวย ศึกษาวิถีชีวิตและการแสดงออกทางวัฒนธรรมจนเปนกลุมวัฒนธรรม

เดียวกันและสัมพันธกับตัวแปร 4 ตัวเปนเกณฑสําหรับงานวิจัยน้ี ไดแก 1) กีฬามวย 2) การปองกันตัว 3) วิชาการ และ 4) สติ  

เลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยเลือกพื้นที่ที่มีกลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติกและใช

ศิลปะการปองกันตัวที่มีภูมิรูวิธีการตอสูตัวตอตัวดวยมือ เทา เขา ศอก ที่เรียกวา “มวย” และการสืบทอดตอกันมา รวมถึง

เทคนิคตางๆ ในการปองกันตัวหรือเรียกรวมๆ วา ศิลปะการปองกันตัว หรือ “มวย” โดยการเลือกพื้นที่หนวยวิจัย (Unit of 

Research) รวม 4 ประเทศ ประกอบดวย ประเทศไทย ที่จังหวัดสุรินทร นครราชสีมา มหาสารคาม อุบลราชธานี และ

กาญจนบุรี ประเทศเมียนมาร ที่เมืองพญาตองซู ประเทศ สปป.ลาว ที่แขวงจําปาสัก และประเทศกัมพูชาที่จังหวัดอุดรมีชัย  

ผูวิจัยลงพื้นที่ภาคสนามโดยการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) กลุมบุคคลผูใหขอมูลหลัก (Key 

Informants) เก่ียวกับการใชศิลปะการปองกันตัวดวยมือ เทา เขา ศอก ของกลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติก ในประเทศไทย 

เมียนมาร สปป.ลาว และกัมพูชา ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูที่มีภูมิรูเก่ียวกับการใชศิลปะการปองกันตัวในกีฬามวย อาทิ ครูมวย 

เจาของคายมวย ผูจัดการมวย ที่เปนกลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติก เชน ขอม สวย กูย และมอญ จํานวน 50 คน ผูที่มี

ประสบการณเก่ียวกับการใชศิลปะการปองกันตัวในกีฬามวย อาทิ นักมวยอาชีพ นักมวยแชมปโลก ที่เปนกลุมชาติพันธุ

ออสโตรเอเชียติก เชน ขอม สวย กูย และมอญจํานวน 5 คน และบุคคลที่มีความเก่ียวของกับการแสดงการใชศิลปะการ

ปองกันตัวในกีฬามวย และอยูในชุมชนทองถิ่นของพื้นที่วิจัยเหลาน้ี ที่เปนกลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติก เชน ขอม สวย กูย 

และมอญ จํานวน 5 คน  

 

ผลการวิจัย 

1. วิถีการดํารงชีวิตของกลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติกในประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร มหาสารคาม บุรรีัมย และ

นครราชสีมามีการกระจายตัวออกกันไปตามการอพยพและตั้งถิ่นฐาน แตจะมีภาษาพูดที่แตกตางกันแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุม

ภาษาสวยหรือกูย และกลุมภาษาพื้นเมืองอีสาน (ภาษาลาว) ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมมีลักษณะโดดเดนทางดาน

งานประเพณีบุญบั้งไฟ บุญขาวจ่ี รําแมมด รําแกนมอ เปนตน กลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติกในตําบลเกาะแกว อําเภอสําโรงทาบ 

จังหวัดสุรินทร เปนบานเกิดนักมวยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ คือ บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยชาวกูยที่ฝากฝมือใหกับ

ชาวโลกไดรูจักศิลปะแมไมมวยไทยเปนอยางดี ศิลปะมวยไทยจึงเปนศาสตรและศิลปที่ตองบูรณาการรวมกันเพื่อเปนกลยุทธในการ

แขงขัน การผสมผสานระหวางความแข็งแกรงทางดานรางกายและความละเอียดออนในลีลาทวงทาเชิงมวย ประกอบกับแนวคิด
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ของการนําหลักธรรมมาสอดแทรกเปนฐานคติในการฝกฝนและแขงขัน ชวยเสริมสรางใหศิลปะมวยไทยมีพลังของการตอสูและ

ปองกันตัวไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. วัฒนธรรม ความเชื่อ และคานิยมของมวยไทยเกิดจากการหลอหลอมองคความรูในศาสตรและศิลปของ

วิทยาการที่ผานการฝกฝนและปฏิบัติจนเกิดเปนความเคยชินตามพื้นภูมิของสังคมไทยที่สืบทอดตอกันมา เปนเอกลักษณบงชี้

ลักษณะเฉพาะของชาติไทยที่มีการปรับเปล่ียนจากการตอสูเปนการแขงขัน มวยไทยจึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมทางปญญา

หรือทุนทางสังคมที่พึงสืบทอดและอนุรักษไวใหคนรุนหลังไดนํามาศึกษาและสรางจิตสํานึกในความเปนชาติ ซ่ึงมีลักษณะที่เปน

แบบแผนจากการประกอบพิธีไหวครูและรับศิษย การน่ังสมาธิ และการคาดเชือกกอนขึ้นชก รายละเอียดในแตละแบบแผน

แฝงไปดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มุงเนนใหเกิดไตรสิกขาเปนแกนหลักในการยึดถือและปฏิบัติตาม 

3. ศิลปะการปองกันตัวของไทยเรียกวา “มวยไทย” เปนศาสตรและศิลปที่ผสมผสานระหวางความแข็งแกรง

ทางดานรางกายและความละเอียดออนในลีลาทวงทาเชิงมวย มีกระบวนการเดียวกับ“สิกขาธรรม”เพราะตองมีความชอบ 

(ฉันทะ) และมีความเพียร (ฝกหัด) จนจําทาทางไดอัตโนมัติ (วะสี) โดยนักมวยควรยึดถือปฏิบัติศีล 5 ที่เปนศีลบริสุทธ์ิ 

4. ภูมิปญญาแมไมมวยไทย แตละสํานักวิชาก็จะมีเทคนิคและกลวิธีในการถายทอดแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับ

ประสบการณและการเรียนรูที่ไดรับถายทอดมาตั้งแตอดีต ครูมวยจะเปนผูฝกสอนใหนักมวยไดตระหนักถึงความสําคัญของการ

ฝกมวยไทยทั้งดานรางกายและดานจิตใจ ซ่ึงจะตองทําการฝกฝนควบคูกันไปเพื่อใหเกิดสมาธิในการควบคุมทั้งกายและจิต โดย

แตละทาลวนแลวแตมีความรุนแรง การปลอยออกไปจะตองใชความแมนยําและเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด การออกอาวุธ

จะตองตั้งสมาธิบนความเคล่ือนไหวตามทาทางและมีความพรอมที่จะตอสูดวยปญญา 

5. ศิลปะการปองกันตัวหรือมวยของเมียนมาร มี 3 ประเภท ไดแก 1) มวย”เล็ทเว” ซ่ึงเปนมวยคาดเชือก ลักษณะ

คลายคลึงของไทยและใชศีรษะโขกไดไมผิดกติกา และยังคงยึดความเปนศิลปะปองกันตัวแบบดั้งเดิม กลาวคือไมสวมนวมและ

ไมเนนเปนกีฬาสมัยใหม 2) มวยราไวย-มอญ เปนศิลปะการปองกันตัวที่มีลักษณะมวยไทยผสมมวยปลํ้ารวมถึงมีการใชอาวุธ

กันได ซ่ึงชั้นเชิงมี 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. กลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติก “กลุมตระกูลภาษามอญ” ในเมืองพญาตองซู มีทักษะพื้นฐานของมวยไทย

เน่ืองจากชื่นชอบดูการแขงขันมวยไทยมาก 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 

นอกจากน้ีก็พบวาการทําลายวัฒนธรรมซ่ึงรวมทั้งวัฒนธรรมมวยลายลาวดวยถูกหามหรือจํากัด ครูมวย-นักมวยถูกบังคับใหเลิก

หรืออาจเปนทหาร ถูกฆาหนีหายตองเลิกเรื่องมวยไปโดยปริยาย รวมทั้งการเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญของลาว คือ เปล่ียนแปลง

การปกครองเปนระบบสังคมนิยม วัฒนธรรมเกาแกทุกอยางถูกปรับเปล่ียนหรือถูกหาม มวยลายลาวก็ถูกผลกระทบซํ้าเติมไป

ดวย ในปจจุบันมวยลายลาวจึงแทบจะเหลือเพียงตํานานเลาขานเทาน้ัน มวยลายลาวในปจจุบันก็คือมวยลาวสวมนวมเดินตาม

แนวทางของมวยไทยสวมนวมอยางใกลชิด มีคายมวย เวทีมวย มีนักมวยลาวอยูเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น มีโปรโมเตอรมวยซ่ึงสวน

ใหญเปนคนไทยไปจัดมวยที่ฝงลาวเปนประจํากลายเปนธุรกิจ สวนมวยลายลาวก็จะเหลือเพียงการแสดงโชวตามงานวัดหรือ

งานประเพณี มวยลายลาวแสดงในภาพที่ 1 
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8. ศิลปะการปองกันตัวของกัมพูชา พบวา มีภาพจําหลักการตอสูปองกันตัวในลักษณะตาง ๆ ทั้งตอสูดวยอวัยวะ 

รางกาย “ศิลปะการปองกันตัวที่ใชมือ เทา เขา ศอก” ประกอบดวย 1) “ประดัลเสรี” เปนศิลปะการปองกันและตอสูกัน มีการ

ใชไสยศาสตรเพิ่มพลังศอก หมัด และเทา ซ่ึงวัฒนธรรมความเชื่อและคานิยมดานศิลปะการปองกันตัวของกัมพูชาจะเปนการชก

มวยแบบพื้นบานที่มีลักษณะคลายๆ มวยไทย กอนการชกก็จะมีการไหวครู และกติกาการแขงขันที่สําคัญคือไมอนุญาตให

ซํ้าเติมคูตอสูที่ลม หามกัด หากเห็นวาคูตอสูอีกฝายสูไมไดจะยุติการแขงขัน ปจจุบันพัฒนาเปนกีฬามวย 2) “บักกะตอ” 

ลักษณะเหมือนมวยคาดเชือกของไทย ไมสวมนวม และ 3) “ละโบะกะตอ” เปนศิลปะการปองกันตัวที่เนนทาทางเลียนแบบ

จากสัตว เชน สิงโต เสือ เปนตน จังหวัดอุดรมีชัย เปนจังหวัดที่เล็กที่สุดของกัมพูชาพรมแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนเขต

ติดตอจังหวัดสุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ ของประเทศไทย เมืองหลักของจังหวัดอุดรมีชัยคือเมืองสําโรง ยังมีการจัดแขงขัน

มวย โดยสวนใหญจัดชกมวยกลางแจงและสรางเวทีสําหรับใชชั่วคราวในโอกาสที่มีการแขงขันมวยของชาวบานหรือมีการจัด

แขงขันมวยสมัครเลนของคายตาง ๆ เดือนละ 1-2 ครั้ง มวย “ละโบะกะตอ” แสดงในภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 “ละโบะกะตอ” เนนทาชกเลียนแบบสิงโต 

ที่มา: ธรรมสรณ ตันกายา (2560: 136) 

 

สรุปผลการวิจัย 

วิถีการดํารงชีวิตของกลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติกในประเทศไทยมีการกระจายตัวออกกันไปตามการอพยพและตั้งถิ่น

ฐาน แตจะมีภาษาพูดที่แตกตางกัน แบงเปนกลุมภาษาสวยหรือกูย และกลุมภาษาพื้นเมืองอีสาน  )ภาษาลาว  (ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวัฒนธรรมมีลักษณะโดดเดน วัฒนธรรม ความเชื่อ และคานิยมของมวยไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมทางปญญา

หรือทุนทางสังคมที่พึงสืบทอดและอนุรักษไว ศิลปะการปองกันตัวของไทยเรียกวา  “มวยไทย  ”เปนศาสตรและศิลปที่

ผสมผสานระหวางความแข็งแกรงทางดานรางกายและความละเอียดออนในลีลาทวงทาเชิงมวย ศิลปะการปองกันตัวหรือมวย

ของเมียนมาร ประกอบดวย มวยเล็ทเว มวยราไวย-มอญ และ มวยบันโด-ไทยใหญ ศิลปะการปองกันตัวของ สปป  .ลาว 
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ประกอบดวย มวยลาว หรือ   “มวยเสือลากหาง  ”หรือ   “มวยลายลาว  ” และตีลาย และศิลปะการปองกันตัวของกัมพูชา 

ประกอบดวย ประดัลเสรี บักกะตอ และละโบะกะตอ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. วัฒนธรรม ความเชื่อ และคานิยมของมวยไทยเกิดจากการหลอหลอมองคความรูในศาสตรและศิลปของ

วิทยาการที่ผานการฝกฝนและปฏิบัติจนเกิดเปนความเคยชินตามพื้นภูมิของสังคมไทยที่สืบทอดตอกันมา เปนเอกลักษณบงชี้

ลักษณะเฉพาะของชาติไทยที่มีการปรับเปล่ียนจากการตอสูเปนการแขงขัน มวยไทยจึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมทางปญญา

หรือทุนทางสังคมที่พึงสืบทอดและอนุรักษไวใหคนรุนหลังไดนํามาศึกษาและสรางจิตสํานึกในความเปนชาติ ซ่ึงมีลักษณะที่เปน

แบบแผนจากการประกอบพิธีไหวครูและรับศิษย สอดคลองกับงานวิจัยของ วินัย พูลศรี (2545: 6) เรื่องการศึกษาวิวัฒนาการ

มวยไทยในมิติวัฒนธรรม พบวา มวยไทยเปนศิลปะการตอสูของชนชาติไทยที่เปนเอกลักษณเปนภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทย 

และเปนมรดกทางวัฒนธรรม สวนสภาพและปญหาพบวา เกิดจากปจจัยหลักในวิถีชีวิต การดํารงชีพของมนุษย และรูปแบบการ

พัฒนามวยไทยในมิติทางวัฒนธรรม คือการนําเอาหลักการทางวัฒนธรรมเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ และใชหลักการทาง

ทฤษฎีวิทยาศาสตรการกีฬามาพัฒนาใหครบวงจรอยางตอเน่ือง มุงสูความเปนเลิศ และยกระดับมวยไทยอาชีพที่ มี

มาตรฐานสากล และยั่งยืน ดวยการเลนกีฬา ออกกําลังกายและนันทนาการเปนวัฒนธรรมและเปนวิถีชีวิตที่ยั่งยืนตลอดไป 

และงานวิจัยของ เฉลิม อุนทอง (2547: 149-152) เรื่องมวยไทยยุคโลกาภิวัตน พบวา การถายทอดเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย

เนนในเรื่องลีลาทาทางที่มีความละเอียดออนและสวยงาม ผูเรียนศิลปะมวยไทยมีความเชื่อเก่ียวกับความกตัญูรูคุณครูบา

อาจารย เคารพนับถือในตัวครู มีการเคารพระหวางรุนพี่รุนนอง และเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังอีกดวย  

2. ศิลปะการปองกันตัวหรือมวยของเมียนมาร ยังคงยึดความเปนศิลปะปองกันตัวแบบดั้งเดิม กลาวคือ ไมสวมนวม

และไมเนนเปนกีฬาสมัยใหม เนนความบันเทิงมากกวากีฬา สอดคลองกับงานวิจัยของ วิรินณ สมิท (2555: 26) เรื่อง 

“นักมวย” พื้นที่ ความหมาย ชีวิต พบวา สภาพสังคมภายใตบริบทของการพัฒนาสงผลทําใหบทบาทหนาที่ของนักมวย

เปล่ียนแปลงไป อันมีผลจากการพัฒนาภายใตระบบทุนนิยมที่เติบโตขึ้น ทําใหตองตีมูลคาของส่ิงที่ไดชื่อวาเปนวัฒนธรรมให

กลายเปน “มูลคา” และหาผลประโยชนจากวัฒนธรรมเหลาน้ัน โดยแปรรูปใหเปนสินคา การเอ้ือประโยชนตอกันระหวาง 

“วัฒนธรรม” และ “การทองเที่ยว” กระบวนการดังกลาว ทําใหกลุมคนกลุมหน่ึงถูกระบบทุนกลืนกลายใหพวกเขาตอง

กลายเปนเหมือน “สินคา” 

3. กลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติก “กลุมตระกูลภาษามอญ” มีทักษะพื้นฐานของมวยไทยเน่ืองจากชื่นชอบดูการ

แขงขันมวยไทยมาก หากแตวัฒนธรรมมวยในเมืองพญาตองซูไมไดนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาหรือไตรสิกขามาบูรณาการกับ

ศาสตรมวย แตใชสมาธิในการจดจําทาทางการตอสูเพื่อตองการลมคูตอสูอยางเดียว สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุจิตรา สุ

คนธทรัพย และคณะ (2550: 218-229) เรื่อง ศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบไทย : คุณคาแทและกระบวนการถายทอด 

กรณีศึกษาครูวิชิต ชี้เชิญ พบวาคุณคาแทในศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบไทยตามรูปแบบของครูวิชิต ชี้เชิญน้ันมี 2 สวน คือ 

คุณคาของตัววิชาเองที่ใชเพื่อการปองกันตัว และคุณคาของวิชาในดานคุณธรรมและการปฏิบัติตนในสังคมที่ทําใหผูเรียนนํามาใช

ในการดํารงชีวิตอยูดวยความดีงามเพื่อประโยชนสุขทั้งของตนเองและผูอ่ืน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะการวิจัยในครั้งน้ี มีขอเสนอแนะดานตาง ๆ ดังน้ี 

1.1 ดานการรวบรวมองคความรูจากปราชญกลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติกในการรวมกันสรางเกณฑตนแบบใน

เรื่องของศิลปะการปองกันตัวของแตละชาติพันธุตนเองอยางชัดเจน และมีการเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อถอดบทเรียนใหเปน

ภูมิปญญาในการสรางสรรคกลยุทธ 
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1.2 ดานการสรางโอกาสและการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อเปนการสงเสริมรายไดใหกับคน

ในทองถิ่น และสามารถจัดการแสดงศิลปะมวยเพื่อเปนการดึงดูดนักทองเที่ยวที่ชอบกีฬาประเภทน้ีดวย 

1.3 ดานการสงเสริมวัฒนธรรมไทยในวิถีไทยวิถีพุทธโดยสราง “ทูตวัฒนธรรมศิลปะการปองกันตัว”ใหเกิดขึ้น

เพื่อส่ือสารและสืบสานวัฒนธรรมมวยไทยสูอาเซียน  

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ประกอบดวย 

2.1 ควรศึกษาการบูรณาการศาสตรศิลปะการปองกันตัวในอนุภูมิภาคน้ี เพื่อจัดทําหลักสูตร “ศาสตรศิลปะการ

ปองกันตัว”สําหรับใชในสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ  

2.2 ควรศึกษาการเชื่อมโยงศิลปะการปองกันตัวของกลุมชาติพันธุออสโตรเอเชียติกจากสายสัมพันธและอัต

ลักษณของศิลปนมวยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอาเซียน  
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Capital following to the Concept of Pierre Bourdieu with Community Media 
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บทคัดยอ 

 

การดํารงอยูไดของสังคมไทยเน่ืองมาจากการนําทุนประเภทตาง ๆ มาใชประโยชน ซ่ึงจะทําใหการพัฒนาประเทศไทย

มีความยั่งยืนและทําใหประชาชนสวนใหญมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมนุษยใชการส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจ เชื่อมรอยทุนชุมชน 

ขับเคล่ือนงาน เพิ่มมูลคาและทุนทางสังคมใหกับชุมชนตนเอง รวมถึงสามารถบริหารจัดการส่ือชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

และทายที่สุดสามารถพึ่งพาตนเองได จากการทบทวนแนวคิดเรื่องทุนจากนักวิชาการหลายทาน หลายแนวคิด และปแอร บูดิเยอ

ไดเสนอแนวคิดทุนไว 4 ลักษณะ ไดแก ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนสัญลักษณ บทความวิชาการน้ี

มีวัตถุประสงคหลักเพื่อทบทวนทุนและวิเคราะหทุนตามแนวคิดของปแอร บูรดิเยอกับส่ือชุมชน ใน 3 ประเด็น คือ 1) ความหมาย

ของทุน 2) ทุนประเภทตาง ๆ และ 3) ทุนชุมชนเขมแข็งหนุนเสริมส่ือชุมชน   

 

คําสําคัญ: ทุน  ชุมชน  ส่ือชุมชน 

 

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  

 

การ ส่ือสาร เปนองคประกอบที่ สํ าคัญของกระบวนการสังคม ในขณะที่ สั งคมกําลังอยู ในขั้นตอนของ

กระบวนการพัฒนาน้ัน การส่ือสารจะถูกใชเพื่อสงเสริมและขยายการพัฒนา ตลอดจนทําใหงานพัฒนาดําเนินไปได

โดยสะดวก  การส่ือสารจะทําหนาที่เปนกลไกที่จะผลักดันใหการพัฒนาชุมชนเปนไปตามเปาหมายที่วางไว การส่ือสารจึงมี

ความสําคัญตอชุมชนในฐานะที่เปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตชุมชน เปรียบเสมือนเสนเลือดที่หลอเล้ียงใหเกิดความเปนชุมชนมาก

ขึ้น การส่ือสารเพื่อชุมชนจึงนับเปนการส่ือสารอีกรูปแบบหน่ึงที่มีความสําคัญและไมอาจมองขามได  เปนชองทางในการเขาถึง

ชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมกับประชาชน ในการใชส่ือของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และอนุภาพของการส่ือสารคือ

เปนส่ือยึดโยงบุคคลทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหดําเนินกิจกรรมตามความมุงหวังใหเปนไปดวยดี การส่ือสารทําใหเกิดการ

ถายทอดทางความคิด ความจริง ความคิดเห็น เกิดความเขาใจอันดี  

อยางไรก็ตามแมการส่ือสารจะเปนหนทางแหงความเขาใจอันดี แตก็เปนหนทางแหงการมืดมนไดเชนกัน หากการ

ส่ือสารน้ันขาดการเชื่อมโยงทุนชุมชนประเภทตาง ๆ เขามารวมบริหารจัดการส่ือชุมชนใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและ

สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนได บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อทบทวนทุนและวิเคราะหทุนตาม

แนวคิดของปแอร บูรดิเยอกับส่ือชุมชนใน 3 ประเด็น คือ 1. ความหมายของทุน 2. ทุนประเภทตาง ๆ และ 3. ทุนชุมชน

เขมแข็งหนุนเสริมส่ือชุมชน   

  

ทุนตามแนวคิดของปแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) กับส่ือชุมชน 

 

จากการทบทวนทุนชุมชน หลายแนวคิดและการวิเคราะหทุนตามแนวคิดของปแอร บูรดิเยอกับส่ือชุมชนใน 3 

ประเด็น คือ 1) ความหมายของทุน 2) ทุนประเภทตาง ๆ และ3) ทุนชุมชนเขมแข็งหนุนเสริมส่ือชุมชน ดังน้ี  
 

1. ความหมายของทุน 

คําวา “ทุน” เปนส่ิงที่หลายฝายพยายามอธิบายและใหความหมายที่หลากหลาย  ซ่ึงมีหลายประเภทและมีอยูในทุก

ชุมชนแตมีมากนอยแตกตางกัน การใหความหมายของทุนชุมชนจึงมีความแตกตางตามนัยและบริบทที่แตกตางของผูให

ความหมาย โดยทั่วไปนับเปนสวนที่เอ้ือประโยชนตอเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในประเด็นความสัมพันธกันทางสังคม ความไววางใจ

กันและกัน การดําเนินการทางเศรษฐกิจ และเครือขายชุมชนหรือที่เรียกกันวาทุนทางสังคม 

สุพรรณี ไชยอําพร (2547: 86) ใหความหมายของทุนทางสังคมไวในบทความเรื่อง “ทุนทางสังคม และความม่ันคง

ของมนุษย ทางเลือกที่รับผิดชอบตอสังคมของนักบริหารในยุคการเปล่ียนแปลง” ไววามีความเปนนามธรรมสูง เปนลักษณะ

เดนของสังคมไทยประการหน่ึงที่เอ้ือตอการดูแลปกปองชุมชนไมใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางที่เส่ือมลงและยังเปนพลัง

ขับเคล่ือนใหชุมชนสามารถสรางความเขมแข็งใหตนเอง เกิดการเรียนรูตอการแกปญหาภายในชุมชน และนําไปสูการพึ่งตนเอง

ในระยะยาว  

สําหรับแนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทยน้ันไดรับอิทธิพลมาจากตะวันตก  แตในความเปนจริงแลวพบวาในสังคม

ไดมีส่ิงที่อาจเรียกไดคลายคลึงกับแนวคิดทุนทางสังคมจากตะวันตกอยูกอนแลว  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  



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1585 

วะสี ซ่ึงนักวิชาการสํานักคิดเหลาน้ีไดสะทอนแนวคิดที่ใกลเคียงกับแนวทุนทางสังคมของตะวันตก  ซ่ึงไดใหความสําคัญแกคน

ใหคุณคาและความสําคัญกับวัฒนธรรมที่ชุมชนมีอยูวาจะมีผลตอการรวมไมรวมมือในการแกไขปญหาชาวบานไดอยางไร   

ขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการอีกกลุมหน่ึงที่กลาวถึงระบบความสัมพันธในสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียที่เปนรูปแบบ

ความสัมพันธในแนวดิ่ง  โดยใชแนวคิดระบบอุปถัมภอธิบายรูปแบบความสัมพันธดังกลาวของสังคมไทยในอดีตที่ทําใหชุมชนที่

อยูหางไกลจากบานเมืองศูนยกลางสามารถพึ่งตนเองไดอยางพอเพียง  บนพื้นฐานของระบบคุณธรรมอํานาจในทองถิ่น  จนใน

ป พ.ศ. 2540  ที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจไดมีการจัดตั้งสํานักงานกองทุนเพื่อสังคม (SIF)  จึงเริ่มมีการใชแนวคิดทุนทางสังคม

อยางเปนทางการเปนครั้งแรกในสังคมไทย ที่กลาวถึงเรื่องวัฒนธรรมความเปนชุมชนและองคกรภาคประชาชน 

ในบรรดาแนวคิดที่ไดมีการกลาวถึงในยุคหลังสมัยใหม (post modernization) อยางแพรหลายแนวคิดหน่ึงไดแก 

แนวคิด “ทุนทางสังคม” ทั้งน้ีเน่ืองจากไดพบวา ความเปนชุมชน หรือความเปนสังคม ในสังคมตาง ๆ ไมวาจะเปนสังคม

ตะวันตก หรือแมแตสังคมตะวันออกในปจจุบันเริ่มสูญหายไป น่ันหมายความวา ความผูกพันของคนในสังคม หรือความ

ชวยเหลือเก้ือกูลกันของคนในสังคมไดลดนอยถอยลง ทําใหผูคนในสังคมเริ่มมีความรูสึกโดดเดี่ยวมากขึ้น ขาดความรักความ

อบอุนระหวางสมาชิกในชุมชน และในที่สุดชุมชนหรือสังคมก็ขาดพลังในการแกปญหาใหแกตนเองหรือชุมชนที่ตนอาศัยอยู 

(วรวุฒิ โรมรัตนพันธ, 2551: 290-291) 

ความหมายของทุนตามแนวคิดของปแอร บูรดิเยอ คือ แรงงานที่ถูกสะสมในรูปแบบที่กลายเปนวัตถุ เปนสวนหน่ึง

ของปจเจกหรือกลุมของปจเจก ทําใหเขาสามารถเขาครอบครองพลังทางสังคมในรูปของแรงงานที่เปล่ียนสภาพจากนามธรรม

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 ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1 ทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) ประกอบดวยทุนตามความหมายของ มารกซ รวมถึงการ

ครอบครองทางเศรษฐกิจที่ชวยเพิ่มความสามารถของผูกระทําในสังคม ขณะเดียวกันก็สามารถเปล่ียนรูปไปเปน "เงิน" ไดอยาง

ตรงไปตรงมาและทันทีทันใด และอาจถูกทําใหเปนสถาบันในรูปของสิทธิในทรัพยสิน (สุภางค จันทวานิช, 2554: 242-243) 

ดังน้ันทุนทางเศรษฐกิจจึงเปนทรัพยสินที่สะสมเอาไว เงินทอง ส่ิงของที่มีราคา เชนที่ดิน อาคารบานเรือน เครื่อง

เพชร รถยนต หุน เปนตน รูปแบบของทุนประเภทน้ีจะดําเนินงานอยูใน Field เศรษฐกิจ ที่สามารถโยกยายไป Field อ่ืน ๆ ได 

ทุนประเภทน้ีเปนรูปแบบของทุนที่มีเหตุผล สามารถคิดคํานวณเปนปริมาณที่แนนอนได และมีรูปแบบที่ตายตัว 

2.2 ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) หมายถึง ส่ิงที่บุคคลไดรับจากกระบวนการหลอหลอมทางสังคมอัน

กลายเปนคุณสมบัติติดตัว ที่เอ้ือใหบุคคลสามารถนําไปเพิ่มพูนมูลคาของตนได ทั้งน้ีมักเปนส่ิงที่หลอมละลายอยูในตัวของ

บุคคล และแสดงออกผานทางพฤติกรรม เชน ความรู รสนิยม กิริยามารยาท นอกจากน้ียังหมายรวมถึงทรัพยสินตางๆ ที่มี

คุณคาอยางใดอยางหน่ึงที่ไมใชเชิงเศรษฐกิจแตสามารถมีมูลคาในเชิงเศรษฐกิจได เชน งานศิลปะ หนังสือ เอกสารรับรองทาง

วิชาการ (บูรดิเยอ, 2550: 79 ชนิดา  เสงี่ยมไพศาลสุข แปล) ซ่ึงทุนทางวัฒนธรรมสามารถแบงได 3 ประเภทดังน้ี 

2.2.1 ทุนสมรรถนะดานวัฒนธรรมของปจเจกบุคคล (embodied form) ไดแก ความสามารถ/ความรอบรูที่

จะพูดเรื่องศิลปะ การมีบุคลิกที่สงางาม สามารถวางทาทางไดอยางงดงาม ความหมายของ embodied form ที่อยูในปจเจก

บุคคลน้ีอาจจะมีความหมายใกลเคียงกับคําวา "Habitus" (ฮาบิตัส) แตบูรดิเยอก็ไดยกตัวอยางแสดงใหเห็นความแตกตางกัน

  ฮาบิทัส เปนโครงสรางอยางหน่ึงที่มีความยืดหยุน มีการทํางานเปนระบบ เปนโครงสรางที่มีอยูในตัวคน

เกิดขึ้นจากคนที่มีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน หรือส่ิงที่อยูรอบตัวฮาบิทัส จึงมีจุดกําเนิดมาจากโครงสรางทางสังคม ซ่ึงเปนส่ิงที่อยู
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ภายนอกตัวคน ดังที่บูรดิเยอเกริ่นนําเอาไวกอนจะกลาวถึงคํานิยาม  ฮาบิทัส วาเปน “โครงสรางแหงสภาพแวดลอมอันมี

รูปแบบเฉพาะตัวไดสรางฮาบิทัสขึ้นมา” (Bourdieu 1977: 72)   

อยางไรก็ตามแมจะเปนไปไมไดที่สมาชิกทุกคน จะมีประสบการณเหมือนกันภายในระเบียบเดียวกัน แต 

แนนอนวาสมาชิกแตละคนของชนชั้นเดียวกันยอมจะมีความเหมือนกันมากกวาสมาชิกของชนชั้นอ่ืน ๆ เพราะพวกเขาจะได

ประสบกับสถานการณสําหรับสมาชิกของชนชั้นน้ันไดบอยครั้งกวา (Bourdieu, 1977: 85)   

ความแตกตางระหวาง "Habitus" (ฮาบิทัส) กับ embodied form สามารถอธิบายใหเขาใจไดดังน้ี หาก

บุคคลคนหน่ึงมีความรักในความรูของวิชาปรัชญา ทําใหเขาสนใจที่จะเสาะแสวงหาหนังสือปรัชญามาอาน สมรรถนะทาง

วัฒนธรรมเชนน้ีเรียกวา "Habitus" แตหากวาความรูปรัชญาดังกลาวทําใหเขามีชื่อเสียง สามารถไปออกรายการโทรทัศน

ประเภท "แฟนพันธุแท" หรือไปเปนนักเขียนคอลัมนในนิตยสารทําใหมีรายได ในชวงเวลาน้ี สมรรถนะดังกลาวไดคล่ีคลาย

กลายเปนทุนวัฒนธรรมแบบ embodied form แลว หากจะเทียบเคียงกับแนวคิดเรื่อง "มูลคา" ของมารกซ ก็อาจจะสรุปไดวา 

Habitus น้ันเปรียบเสมือนมูลคาใชสอยของบุคคล (use value) แต "ทุนวัฒนธรรมแบบ embodied form" เปรียบเสมือน

มูลคาแลกเปล่ียน (exchange value) น่ันเอง ทุนที่เปนฮาบิทัส ไดแก การแสดงออกของรางกายและจิตใจ มักปรากฏในชีวิต

ทางวัฒนธรรม และตองใชระยะเวลาในการกอตัวเปนรูปเปนรางทุนแบบน้ีสามารถเปล่ียนความม่ังคั่งภายนอกใหกลายเปนทุน

ที่อยูในตัวคนได (กาญจนา  แกวเทพ  สมสุข  หินวิมาน, 2551: 551-552) 

2.2.2 ทุนที่ถูกทําใหเปนรูปธรรม (objectified state) ทุนวัฒนธรรมแบบน้ีมีคุณสมบัติมากมาย เปน

คุณสมบัติที่มีความสัมพันธกับทุนทางวัฒนธรรมในแบบอ่ืน ๆ แสดงออกเชิงวัตถุในรูปของส่ือหรือส่ิงของ อาทิ รูปภาพ งาน

เขียน หนังสือ พจนานุกรม อนุสาวรีย เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ ความเปนทุนทางวัฒนธรรมดังกลาวสามารถสงผานความเปน

วัตถุได เชน ดวยการสะสมภาพวาด การสะสมทุนสามารถถูกสงผานไดเหมือนกับทุนทางเศรษฐกิจ แตส่ิงที่จะสามารถสงผาน

ได คือ ความเปนเจาของภาพ ซ่ึงคือ ความเปนเจาของในวิถีการบริโภคภาพเขียน ฉะน้ันสินคาในเชิงวัฒนธรรมจึงเปนไดทั้งส่ิง

ที่เปนวัตถุและสัญลักษณคนที่เปนเจาของปจจัยการผลิตจึงตองหาวิธีการที่เหมาะสมในการสะสมรวบรวมทุน (สุภางค จันทวา

นิช, 2554: 243-244) 

2.2.3 ทุนที่ถูกทําใหเปนสถาบัน (institutionalization state) คือ ทุนที่ถูกทําใหเปนวัตถุหรือรูปธรรมที่

ชัดเจน เปนการอางอิงถึงคุณสมบัติเบื้องตนของทุนทางวัฒนธรรมในลักษณะการรับประกัน โดยแสดงออกในรูปของ

ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และการสอบวัดคุณสมบัติ ทุนทางวัฒนธรรมจึงสามารถเปล่ียนรูปไดภายใตเงื่อนไขเฉพาะ คือ

อาจเปล่ียนรูปเปนทุนทางเศรษฐกิจ เชน เงินเดือน หรือเปล่ียนรูปกลายเปนสถาบันในรูปของคุณสมบัติทางการศึกษา ทุนแบบ

น้ีไดสรางความแตกตางระหวางความรูที่เปนทางการที่ไดรับการรับรองความสามารถ กับทุนทางวัฒนธรรมแบบธรรมดา ทุนน้ี

ยังทําใหเกิดการสับเปล่ียนระหวางทุนทางวัฒนธรรมกับทุนทางเศรษฐกิจไดอีกดวย โดย "การรับประกันทุนทางการศึกษา" 

ดวย "มูลคาของเงิน" เพราะผลผลิตของการแลกเปล่ียนทุนทางเศรษฐกิจไปเปนทุนทางวัฒนธรรมไดสรางมูลคาในรูปของทุน

ทางวัฒนธรรมใหกับผูที่มีคุณสมบัติทางการศึกษา ผลกําไรในรูปวัตถุและสัญลักษณที่คุณสมบัติทางการศึกษารับรองขึ้นกับ

ความหายากการลงทุนในแงเวลาและความพยายาม (สุภางค จันทวานิช, 2554: 244) 

2.3 ทุนทางสัญลักษณ (symbolic capital) คือ ความมีเกียรติยศ ชื่อเสียง การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน ซ่ึงจะ

แปรเปล่ียนไปเปนผลประโยชนตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ (economic capital) สําหรับผูที่ครอบครองทุนประเภทน้ี (Bourdieu, 

1977: 179) ซ่ึงในแงของการผลิตจะกอใหเกิดการบริโภคไดนอกเหนือจากการมีทุนเศรษฐกิจ  

นอกจากน้ันเรายังทราบกันเปนอยางดีวา ทุนทางสัญลักษณน้ันคือความนาเชื่อถือ (credit) ซ่ึงจะสามารถ

แปรเปล่ียนเปน ทุนทางเศรษฐกิจไดเชนเดียวกัน (Bourdieu, 1977: 181) แตการเปล่ียนรูปอีกครั้งหน่ึงของทุนทางเศรษฐกิจ

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) ดังน้ี             

 2.4.1 ทรัพยากรที่มีความสัมพันธกับสมาชิกของกลุม (relationship) เปนความสัมพันธของกลุมและ

เครือขายของสังคม ทุนทางสังคมขึ้นอยูกับขนาดของเครือขาย และการติดตอสัมพันธที่บุคคลจะสามารถระดมมาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

2.4.2 การรับรูและการยอมรับ (cognition and recognition) การไดมาซ่ึงการรับรูและการยอมรับ เปน

เรื่องของคุณลักษณะเชิงสัญลักษณ และสามารถเปล่ียนรูปไปเปนทุนทางสัญลักษณได (symbolic capital)  

บูรดิเยอวิเคราะหทุนทางสังคมโดยเนนไปที่ยุทธวิธีในการเพิ่มพูนทุนและการผลิตซํ้าความไมเทาเทียมกัน ทุนทาง

สังคมเปนหน่ึงในทุนส่ีชนิดที่มีความสําคัญสําหรับการศึกษาการครอบงําทางอํานาจในสังคม (ทุนอีกสามชนิด ไดแก ทุนทาง

เศรษฐกิจ เงินและที่ดิน ทุนทางวัฒนธรรม-ทรัพยสินและบริการทางวัฒนธรรม เอกสารรับรองทางการศึกษา ทุนทาง

สัญลักษณ-ความชอบธรรม) ในทัศนะของบูรดิเยอ ทุนทางสังคม คือ ทุนของเครือขายความสัมพันธทางสังคม ความมีหนามีตา 

ความเปนที่เคารพนับถือ ซ่ึงสามารถแปรเปล่ียนเปนความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมได ปริมาณของทุนทาง

สังคมขึ้นอยูกับขนาดของเครือขายความสัมพันธและปริมาณทุน (ไมวาจะเปนทุนทางเศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรม หรือทุน

สัญลักษณ) ที่ผูที่อยูในเครือขายครอบครอง ดังน้ันทุนทางสังคมจึงตองอิงอยูกับทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางเศรษฐกิจเสมอ 

โดยมี “ผลประโยชน” เปนปจจัยพื้นฐานที่ทําใหเกิดเครือขายทางสังคมได (บูรดิเยอ, 2550: 84-85 ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข 

แปล) 

ทั้งน้ี ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ และทุนทางสังคมเปนทุนที่อยูในตัวบุคคล และไมสามารถลดทอนลง

ใหเทากับทุนทางเศรษฐกิจ แตทุนทุกชนิดสามารถมาไดจาก "ทุนทางเศรษฐกิจ" การเปล่ียนรูปของทุนไมไดเปนไปอยาง

อัตโนมัติ แตจะตองใชความพยายามและจะแสดงใหเห็นผลในระยะยาว 

นอกจากน้ีสุวรรณี คงม่ัน (2546: 5) ไดกลาวถึงองคประกอบของทุนทางสังคมไทยไวดังน้ี 

 1. ทุนมนุษย ที่มีคุณภาพ มีความรู มีสติปญญาและทักษะ มีคุณธรรม มีวินัย และความรับผิดชอบ มีทัศนะ

คติที่ดีในการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการรวมกลุมเพื่อสรางเครือขายเพื่อสรางประโยชนแกสวนรวม 

2. ทุนที่เปนสถาบัน ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง 

รวมทั้งองคกรที่ตั้งขึ้นมา เชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน องคกรประชาชน สมาคมวิชาชีพ   ส่ือมวลชน ฯลฯ   

3. ทุนทางปญญาและวัฒนธรรม ครอบคลุมถึงระบบคุณคาตาง ๆ เชน ความไวเน้ือเชื่อใจ   คุณธรรม 

จิตสํานึกสาธารณะ ฯลฯ รวมถึงวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่นแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดี ตลอดจนระบบเครือ

ญาติและเครือขายความรวมมือ  

 แนวคิดการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

1. ความเชื่อมโยง โดยใหทุนทางสังคมเปนปจจัยหลักที่จะสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศการแกปญหาความยากจน ธรรมมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ความหลากหลาย โดยพัฒนาและใชทุนทางสังคมที่มีอยูหลากหลายใหสอดคลองกับโครงสรางสังคม

วัฒนธรรมและความตองการของแตละพื้นที่ กลุมเปาหมายและสถานการณการเปล่ียนแปลงทั้งในและนอกประเทศ 

3. การพัฒนาที่ครบวงจร ทั้งการนําทุนทางสังคมที่มีอยูมาพัฒนาตอยอดใชประโยชนเชิงรุกไดอยางสรางสรรค

เปนรูปธรรม  การฟนฟูทางสังคมที่มีจุดออนใหปรับตัวกลับคืนความสําคัญขึ้นมาและการสรางระบบ / กลไก ใหเกิดการพัฒนา

ทุนทางสังคมอยางยั่งยืน 

4. เลือกเรื่องสําคัญที่จะดําเนินในระดับชาติ   โดยเฉพาะเรื่องที่มีความจําเปนอยางเรงดวน โดยจะตองมีการ

กําหนดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน 

5. ดําเนินการในระบบพื้นที่ ภารกิจ และการมีสวนรวม (area, function and participation) โดยใชชุมชน

เปนแกน ซ่ึงจะชวยใหเกิดการบูรณาการทั้งในมิติของกิจกรรมและหนวยงาน 
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6. ดําเนินงานในลักษณะพื้นที่นํารอง  โครงการนํารอง  เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมที่จะใชขยายผลไปในพื้นที่ / 

ชุมชนอ่ืน ๆ ตอไปสรุปไดวาทุนชุมชนน้ันมีอยูแลวในอดีต  ซ่ึงมีรูปแบบในการส่ังสมทุนที่แตกตางกันออกไป ในชวงหลังจากมี

การพัฒนาเขามาสูชุมชนโดยทั้งน้ีระบบความสัมพันธของกระบวนการทุนทางสังคมน้ันจะตองอยูบนความสัมพันธระหวางทุน

ทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนสัญลักษณที่จะชวยใหเกิดการดํารงอยูไดของชุมชนอยางเขมแข็งและ

เปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดความสัมพันธที่คนมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน  มีการชวยเหลือเก้ือกูล  รวมทุกขรวมสุขกัน  

การรวมมือรวมใจกันทําส่ิงตาง ๆ การรวมกันสรางกติกา รวมทั้งการแบงปนอยางเปนธรรม  ซ่ึงอาจเรียกวาเปนจิตสํานึกรวม

ของคนในชุมชนซ่ึงถือเปนทุนชุมชนที่นํามาใชในการบริหารจัดการส่ือชุมชน ซ่ึงตองขับเคล่ือนจากคนที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มี

การแสดงออกในเชิงพฤติกรรม เชน การชวยเหลือกัน ความเอ้ืออาทร การตระหนักในบทบาทหนาที่และการมีสวนรวมของ

ประชาชนเพื่อพัฒนาส่ือชุมชนใหเขมแข็ง 
 

3. ทุนชุมชนเขมแข็งหนุนเสริมส่ือชุมชน   

 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับทุนทั้งจากนักวิชาการตางประเทศและนักวิชาการไทย แมจะมีความคิดเห็น 

คําอธิบายอันหลากหลาย แตจุดรวมเก่ียวกับทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนใหประสบผลสําเร็จน้ัน คือการบูรณาการทุนประเภทตาง ๆ เขา

มาหนุนเสริมกิจกรรมภายในชุมชน ซ่ึงตองอาศัยปจจัยหลายอยางแตพื้นฐานในการพัฒนาจะตองเริ่มจากคนในชุมชนเปน

ผูบริหารจัดการกันเองเพราะคนในชุมชนน้ัน ๆ จะรูและเขาใจถึงปญหาความตองการและทุนตาง ๆ ที่มีอยูภายในชุมชน            

คนนอกเปนเพียงผูชวยสงเสริมเทาน้ัน รากฐานสําคัญเพื่อกาวไปสูความเปนชุมชนที่เขมแข็งไดน้ันจะตองเริ่มจากตัวคนในชุมชนกอน 

โดยจะตองเรียนรูวาแตละคนในชุมชนมีคุณคาที่ตางกันไปและทุกคนลวนมีความสามารถมีภูมิปญญาเปนของตนเอง  

ทุนชุมชนไมวาจะเปนทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ทุนสัญลักษณ ฯลฯ ซ่ึงชุมชนน้ัน ๆ จะตอง

คนหาเรียนรูรวมกันระหวางสมาชกิในชุมชนและฝายตาง ๆ  เพื่อที่จะบริหารจัดการทุนชุมชนที่มีอยูใหเปนประโยชน  มีความ

เหมาะสมตอสภาพความเปนอยู  วิถีชีวิตของผูคนในชุมชน กระบวนการจัดการทุนชุมชนไดเหมาะสม ชุมชนน้ัน ๆ ก็จะ

กลายเปนชุมชนที่เขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได  

 จากการวิเคราะหทุนตามแนวคิดของปแอร บูรดิเยอกับส่ือชุมชนรวมถึงการบริหารจัดการส่ือชุมชนอยางมี

ประสิทธิภาพและทายที่สุดสามารถพึ่งพาตนเองได โดยในที่น้ีขอยกตัวอยางส่ือชุมชนประเภทหอกระจายขาวสารและวิทยุ

ชุมชนที่มีบริบทชุมชนเขมแข็งหนุนเสริมส่ือชุมชน ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังน้ี 

  3.1 ทุนทางวัฒนธรรม คือ ส่ิงที่บุคคลไดรับจากกระบวนการหลอหลอมทางสังคมอันกลายเปนคุณสมบัติ

ติดตัวที่เอ้ือใหบุคคลสามารถนําไปเพิ่มพูนมูลคาของตนได อาทิ ชุมชนทองถิ่นที่มีลักษณะการพึ่งพาตนเองจึงตองการเครื่องมือ

การส่ือสารเพื่อชวยในการพึ่งตนเองและมีกลุมแกนนํามีจิตอาสาทําประโยชนเพื่อชุมชนรวมถึงการมีวิสัยทัศนเห็นคุณคา / ใช / 

พัฒนาหอกระจายขาวสารและวิทยุชุมชน การใชทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการกอตั้งและการดํารงอยูของส่ือชุมชน ดวย

คุณลักษณะขางตนสามารถทําใหเกิดการส่ังสมทุนทางวัฒนธรรมจนที่ทําใหชุมชนเขมแข็งมากขึ้น 

3.2 ทุนทางสังคม คือ ความสัมพันธของชุมชน เครือขายมีลักษณะการรวมตัวกันอยางเขมแข็ง ใหความ 

รวมมือในกิจกรรมชุมชนตาง ๆ เปนอยางดี สนใจใครรูเก่ียวกับความเปนอยูของเพื่อนบาน ชอบชวยเหลือผูอ่ืน จึงตองการ

เครื่องมือการส่ือสารเพื่อชวยในการกระจายขอมูลขาวสาร ความเคล่ือนไหวตาง ๆ ของชุมชน ประกอบกับความสัมพันธของ

ชุมชนมีลักษณะการรวมตัวกันอยางเขมแข็ง ใหความรวมมือในกิจกรรมเปนอยางดี สนใจใครรูเก่ียวกับความเปนอยูของเพื่อน

บาน ชอบชวยเหลือผูอ่ืน จึงตองการมีส่ือชุมชนเพื่อเปนเครื่องมือการส่ือสาร 

3.3 ทุนทางเศรษฐกิจ คือ ทุนตามความหมายของมารกซ รวมถึงการครอบครองทางเศรษฐกิจที่ชวยเพิ่ม 

ความสามารถของผูกระทําในสังคม ขณะเดียวกันก็สามารถเปล่ียนรูปไปเปน "เงิน" ไดอยางตรงไปตรงมาและทันทีทันใด อาทิ 

ชุมชนมีสถานที่ตั้ง เงินและเครื่องมือตาง ๆ เพื่อการดําเนินงานส่ือชุมชน การใชทุนขางตนเพื่อการดํารงอยูของหอกระจาย

ขาวสารและวิทยุชุมชน โดยชุมชนมีสถานที่ตั้ง เงินและเครื่องมือ เกิดจากระบบความสัมพันธของทุนชุมชนที่เขมแข็งซ่ึงได   



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1589 

ส่ังสมเปนระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอันเกิดจากความสัมพันธระหวางแกนนําชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบานกับชาวบาน 

เพื่อใชในการกอตั้งและใชส่ือชุมชนเปนเครื่องมือประสานงานระหวางกลุมแกนนํากับชาวบาน และชาวบานกับชาวบาน 

3.4 ทุนสัญลักษณ คือ ความมีเกียรติยศ ชื่อเสียง การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน ซ่ึงจะแปรเปล่ียนไปเปน

ผลประโยชนตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ คนในชุมชนควรมองส่ือชุมชนมีคามากกวาการเปนแคเครื่องมือส่ือสาร แตสามารถสรางการ

มีสวนรวม การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดความรัก ความสามัคคีและการพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้นไดอีกดวย จึงทํา

ใหขาดหอกระจายขาวสารและวิทยุชุมชนไมได การมองส่ือชุมชนมีคามากกวาเปนเครื่องมือส่ือสาร โดยสามารถสรางความรัก 

ความสามัคคี พัฒนาชุมชนและชุมชนมีลักษณะการใชประโยชนไดตลอดเวลา 

ทุนชุมชนเขมแข็งหนุนเสริมส่ือชุมชนเพราะเรียนรูที่จะบริหารจัดการทุนในชุมชนที่มีอยูใหเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการสรางส่ือ ควรคํานึงถึงประเภทของเน้ือหาที่เ ก่ียวของกับชุมชนเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย มีวิธีการนําเสนอที่

หลากหลาย แสวงหาความรวมมือจากหลายฝายและกอใหเกิดการตัดสินใจรวมกัน เปนส่ือที่เขาถึงชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวมใน

การส่ือสารไดงาย ทั้งน้ีควรเปนกิจกรรมที่เนนการมีสวนรวมของชุมชน มีการเชื่อมรอยความสัมพันธระหวางบุคคลในชุมชน มี

กระบวนการสรางกลุมคนจิตอาสา มีความเอ้ืออาทร จึงจะสามารถผลักดันใหทุนชุมชนหนุนเสริมส่ือชุมชน เพื่อใหชุมชน

สามารถบริหารจัดการส่ือชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและทายที่สุดสามารถพึ่งพาตนเองได 
 

สรุป 
 

ทุนชุมชนที่เขมแข็งไมวาจะเปนทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ทุนสัญลักษณ ฯลฯ ประกอบกับ

การมีสวนรวมของชุมชนดวยการปรับเปล่ียนวิถีชุมชนแบบมีสวนรวมน้ัน สามารถหนุนเสริมส่ือชุมชนใหมีความเขมแข็ง ในแง

การใชการมีสวนรวมเขาเสริมพลังใหแกส่ือชมุชน เม่ือใชเกณฑเรื่องความเขมแข็งของชุมชนจากการประกอบดวยทุนประเภท

ตาง ๆ จึงพบวาเม่ือชุมชนใดชุมชนหน่ึงมีทุนชุมชนที่เขมแข็งและสามารถระดมพลังชุมชนเขามาหนุนเสริมความเขมแข็งใหแก

ส่ือชุมชน จะพบความสัมพันธระหวางทุนชุมชนเขมแข็งหนุนเสริมส่ือชุมชนใหเขมแข็งเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน

และทําหนาที่ที่เปนกลไกธํารงรักษาความเขมแข็งใหกับชุมชนตอไป 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูและเขาใจเรื่องทิศทางองคการของบุคลากร  วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 201 คน  

รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย 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

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .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 ซ่ึง

การขับเคล่ือนองคการใหกาวไปขางหนาจะตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกคนที่พรอมจะกาวไปกับองคการอยางทุมเท 

การรับรูและเขาใจทิศทางองคการของบุคลากรจึงมีสวนชวยผลักดันใหการพัฒนาวิทยาลัยเปนไปดวยความราบรื่นและสัมฤทธ์ิ

ผลตามนโยบายที่ไดประกาศไว  แตจากการประเมินของคณะกรรมการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ        

ที่เปนเลิศ หรือ EdPEx ประจําป 2558 และ 2559 ที่ผานมาพบวา วิทยาลัยยังมีบุคลากรที่ไมทราบแผนยุทธศาสตรขององคการ 

อีกทั้งการส่ือสารถึงทิศทางและผลการดําเนินการของวิทยาลัยยังไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย (กองพัฒนาคุณภาพ, 2559, 2560) 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกวิน ปลาออน (2560) ที่พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

มีการรับรูแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธในระดับปานกลาง ( X = 4.03) 

วิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญของการรับรูและเขาใจทิศทางองคการ จึงกําหนดใหมีการจัดทําโครงการวิจัยเพื่อสํารวจ

วาบุคลากรของวิทยาลัยรับรูและเขาใจในเรื่องดังกลาวมากนอยเพียงใด โดยผลการวิจัยน้ีจะชวยใหผูบริหารสามารถปรับปรุง

วิธีการส่ือสารทิศทางองคการ เพื่อใหบุคลากรรับรูและเขาใจ ตลอดจนสามารถนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

เพื่อศึกษาการรับรูและเขาใจทิศทางองคการของบุคลากร วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

3.1 ประเภทของการวิจัย  เปนการวิจัยสถาบัน (Institutional research) 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง   

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 351 คน แบงเปน 

บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 127 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 224 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช

สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% กําหนดคาความคลาดเคล่ือน ±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 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม ซ่ึงผานการประเมินคุณภาพโดยอาจารยผูเชี่ยวชาญดาน

สังคมศาสตรที่ไดรับมอบหมายจากวิทยาลัยใหเปนที่ปรึกษาดานการวิจัยแกบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1 ทาน และผาน

การพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยของวิทยาลัยดวย แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ไดแก 

 สวนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ 

(checklist) เปนคําถามปลายปด จํานวน 2 ขอ ไดแก หนวยงานที่สังกัด และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 สวนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับการรับรูและเขาใจทิศทางองคการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ 

เปนคําถามปลายปด จํานวน 11 ขอ ซ่ึงเปนคําถามที่ใหผูตอบเลือกตอบระหวาง ถูก ผิด หรือไมทราบ เพื่อเปนการวัดการรับรู

และเขาใจทิศทางองคการ 
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สวนที่ 3 เปนคําถามเก่ียวกับการนําทิศทางองคการไปปฏิบัติ ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา

แบบ Likert Scale แบงเปน 5 ระดับ คือ นําไปปฏิบัติมากที่สุด นําไปปฏิบัติมาก นําไปปฏิบัติปานกลาง นําไปปฏิบัตินอย และ

นําไปปฏิบัตินอยที่สุด จํานวน 10 ขอ  

สวนที่ 4 เปนคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีตอทิศทางองคการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณ

คาแบบ Likert Scale แบงเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวย

นอยที่สุด จํานวน 7 ขอ  

สวนที่ 5 เปนคําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะตอการส่ือสารทิศทางองคการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถาม

ปลายเปด  

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามแกกลุมประชากรทั้งหมด   

3.5 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 

3.5.1 ขอมูลการรับรูและเขาใจทิศทางองคการ ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ  

3.5.2 ขอมูลการนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ และขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอทิศทางองคการ 

ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3.5.3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล คือ หนวยงานที่สังกัด และระยะเวลาที่

ปฏิบัติงาน กับการรับรูและเขาใจทิศทางองคการ การนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ และความคิดเห็นตอทิศทางองคการ ใช

การวิเคราะหความแปรปรวนทิศทางเดียว (one-way ANOVA) และใชวิธี LSD (Least Significant Difference) สําหรับ

เปรียบเทียบคาเฉล่ียเม่ือพบวามีความแตกตางระหวางตัวแปร 

 

4. ผลการวิจัย 
 

 จากการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค ไดแก ขอมูลการรับรูและเขาใจทิศทางองคการ ขอมูลการนําทิศทาง

องคการไปสูการปฏิบัติ และขอมูลความคิดเห็นทิศทางองคการ สามารถแสดงผลไดดังน้ี 
 

 4.1 การรับรูและเขาใจทิศทางองคการ 

 ขอมูลการรับรูและเขาใจทิศทางองคการของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การรับรูและเขาใจทิศทางองคการของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยมหิดล (n = 201)  

การรับรูและเขาใจทิศทางองคการ รู ไมรู 

การรับรูและเขาใจทิศทางองคการซ่ึงประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 

คานิยม และแผนยุทธศาสตร 

43.87% 56.13% 

การรับรูและเขาใจนโยบายดานการรับรองมาตรฐานหลักสูตร  34.80% 65.20% 

การรับรูและเขาใจนโยบายดานการรับนักศึกษา 55.70% 44.30% 

คาเฉล่ีย 44.79% 55.21% 

 

จากตารางที่ 1 พบวา บุคลากรรับรูและเขาใจทิศทางองคการในภาพรวม เทากับ 44.79% โดยรับรูและเขาใจนโยบาย

ดานการรับนักศึกษามากที่สุด (55.70%) รองลงมา คือ การรับรูและเขาใจทิศทางองคการซ่ึงประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงค คานิยม และแผนยุทธศาสตร (43.87%) และการรับรูและเขาใจนโยบายดานการรับรองมาตรฐานหลักสูตร 

(34.80%) ตามลําดับ  
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4.2 การนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ  

ขอมูลการนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (n = 201) 

การนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ X  S.D. ระดับ 

นําทิศทางองคการซ่ึงประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค คานิยม และ

แผนยุทธศาสตรไปใชในการดําเนินงาน 

3.83 0.784 มาก 

นํานโยบายดานความยั่งยืนทางการเงินไปใชในการดําเนินงาน 3.98 0.738 มาก 

ดําเนินงานโดยคํานึงถึงเปาหมายตามทิศทางองคการ  3.82 0.906 มาก 

คาเฉล่ีย 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

ทิศทางองคการซ่ึงประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค คานิยม และแผนยุทธศาสตรไปใชในการดําเนินงาน ( 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 X  S.D. ระดับ 

ทิศทางองคการมีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได 3.27 0.957 ปานกลาง 

ทิศทางองคการมีสวนทําใหเกิดความมุงม่ันในการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เพื่อให

บรรลุเปาหมาย 

3.46 0.994 มาก 

ทิศทางองคการมีสวนทําใหเกิดการทํางานเปนทีมและมุงม่ันไปสูจุดหมายรวมกัน 3.39 1.013 ปานกลาง 

ทิศทางองคการทาทายความรูความสามารถของผูบริหารและบุคลากร 3.58 0.887 มาก 

คานิยมมีสวนทําใหเกิดพลังขับเคล่ือนไปสูภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัย 3.56 0.930 มาก 

คาเฉล่ีย 3.49 0.847 มาก 

 

จากตารางที่ 3 พบวา บุคลากรเห็นดวยกับทิศทางองคการในภาพรวมในระดับมาก ( X = 3.49, S.D. = 0.85) โดย

เห็นวาทิศทางองคการทาทายความรูความสามารถของผูบริหารและบุคลากรมากที่สุด ( X = 3.58, S.D. = 0.89) รองลงมา คือ 

คานิยมมีสวนทําใหเกิดพลังขับเคล่ือนไปสูภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัย ( X = 3.56, S.D. = 0.93) และทิศทางองคการมีสวนทํา

ใหเกิดความมุงม่ันในการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ( X = 3.46, S.D. = 0.99) ตามลําดับ   
 

4.4 ความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับการรับรูและเขาใจทิศทางองคการ  

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับการรับรูและเขาใจทิศทางองคการของบุคลากร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับการรับรูและเขาใจทิศทางองคการ 

ปจจัยสวนบุคคล แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 

หนวยงานที่สังกัด ระหวางกลุม 6648.352 8 831.044 2.073 0.040* 

ภายในกลุม 76567.193 191 400.875   

รวม 8321.544 199    

ระยะเวลาที่

ปฏิบัติงาน 

ระหวางกลุม 1507.543 3 502.514 1.210 0.307 

ภายในกลุม 81806.201 197 415.260   

รวม 83313.745 200    

 

จากตารางที่ 4 พบวา บุคลากรที่สังกัดหนวยงานที่แตกตางกันรับรูและเขาใจทิศทางองคการแตกตางกัน โดยบุคลากร

สายสนับสนุนที่สังกัดฝายทรัพยากรบุคคลและแผนรับรูและเขาใจทิศทางองคการแตกตางจากบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัด

หนวยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งบุคลากรสายวิชาการ ยกเวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดฝายการตางประเทศและเครือขายสัมพันธ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดฝายการตางประเทศและเครือขายสัมพันธรับรูและเขาใจ

ทิศทางองคการแตกตางจากบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดฝายบริหารและสนับสนุนวิชาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 นอกน้ันไมพบความแตกตางกันทางสถิติ และโดยภาพรวมบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดฝายทรัพยากรบุคคลและแผนรับรู

และเขาใจทิศทางองคการมากกวากลุมอ่ืน ๆ  ในขณะที่บุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกันรับรูและเขาใจทิศทาง

องคการไมแตกตางกัน  
   

4.5 ความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับการนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ  

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับการนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติของบุคลากร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงในตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับการนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัต ิ

ปจจัยสวนบุคคล แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 

หนวยงานที่สังกัด ระหวางกลุม 5.076 8 0.634 1.420 0.191 

ภายในกลุม 82.682 185 0.447   

รวม 87.758 193    

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระหวางกลุม 0.938 3 0.313 0.688 0.561 

 ภายในกลุม 86.873 191 0.455   

 รวม 87.811 194    

 

จากตารางที่ 5 พบวา บุคลากรที่สังกัดหนวยงานที่แตกตางกัน หรือมีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกันมีการนําทิศทาง

องคการไปสูการปฏิบัติไมแตกตางกัน 
   

 4.6 ความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอทิศทางองคการ  

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอทิศทางองคการของบุคลากร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอทิศทางองคการ 

ปจจัยสวนบุคคล แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 

หนวยงานที่สังกัด ระหวางกลุม 26.841 8 3.355 5.519 0.000** 

ภายในกลุม 114.899 189 0.608   

รวม 141.740 197    

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระหวางกลุม 8.023 3 2.674 3.896 0.010** 

ภายในกลุม 133.855 195 0.686   

รวม 141.878 198    

 

จากตารางที่ 6 พบวา บุคลากรที่สังกัดหนวยงานที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอทิศทางองคการแตกตางกัน โดย

บุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นตอทิศทางองคการแตกตางจากบุคลากรสายสนับสนุนทุกสังกัดยกเวนบุคลากรสาย

สนับสนุนสังกัดกลุมสาขาวิชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกลุมสาขาวิชามีความคิดเห็น

ตอทิศทางองคการแตกตางจากบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดฝายทรัพยากรบุคคลและแผน ฝายกิจการนักศึกษา ฝายบริหาร

และสนับสนุนวิชาการ และฝายเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และบุคลากรสายสนับสนุนสังกัด

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศมีความคิดเห็นตอทิศทางองคการแตกตางจากบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดฝายการเงิน บัญชี และ

พัสดุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกน้ันไมพบความแตกตางกันทางสถิติ และโดยภาพรวมบุคลากรสายวิชาการเห็น

ดวยกับทิศทางองคการนอยกวากลุมอ่ืน ๆ  ในขณะที่บุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอทิศทาง

องคการแตกตางกัน โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่ํากวา 1 ป มีความคิดเห็นตอทิศทางองคการแตกตางจากบุคลากรที่มีระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 1 – 5 ป, 5 – 10 ป และมากกวา 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นอกน้ันไมพบความแตกตางกันทาง

สถิติ และโดยภาพรวมบุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานนอยกวา  1 ป เห็นดวยกับทิศทางองคการมากกวากลุมอ่ืน ๆ 

 

5. อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลดานการรับรูและเขาใจทิศทางองคการ การนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ และความ

คิดเห็นตอทิศทางองคการ มีประเด็นที่นาสนใจควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

5.1 บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลรับรูและเขาใจทิศทางองคการในภาพรวมเพียง 44.79% ซ่ึง

ต่ํากวาจํานวนบุคลากรที่ไมรูถึง 10.42% อีกทั้งยังพบวา บุคลากรของวิทยาลัยรับรูและเขาใจทิศทางองคการโดยรวมนอยกวา

องคการอ่ืน เม่ือเปรียบเทียบกับกรมประมงที่รับรูและเขาใจทิศทางองคการในภาพรวม 99.8% (กรมประมง, 2554)  กรมเจา

ทาที่รับรูและเขาใจทิศทางองคการในภาพรวม 87.31% (กรมเจาทา, 2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่รับรูและ

เขาใจทิศทางองคการในภาพรวม 98.7%  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , 2554) กรมการแพทยที่รับรูและเขาใจ

ทิศทางองคการในภาพรวม 81.74% (บังอร บุญรักษาสัตย, 2559)  ในขณะที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับรูเก่ียวกับทิศ

ทางการดําเนินงานในภาพรวมที่ระดับปานกลาง (สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553) และเม่ือพิจารณาเรื่องการรับรูและเขาใจ

นโยบายดานการรับรองมาตรฐานหลักสูตร เชน การสมัครขอรับรองมาตรฐาน AACSB หรือ Association to Advance 

Collegiate Schools of Business  สําหรับหลักสูตรการบริหารธุรกิจทั้ง 4 สาขาวิชา ยิ่งพบวา บุคลากรรับรูและเขาใจ

นโยบายน้ีเพียง 34.8% ทั้งที่วิทยาลัยมีการดําเนินการในเรื่องการสมัครขอรับการรับรอง AACSB มาตั้งแตป พ.ศ. 2555 และ

คาดวาจะไดรับการรับรองในป พ.ศ. 2562  

 5.2 บุคลากรมีความคิดเห็นตอทิศทางองคการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวน เรื่องความชัดเจนของทิศทาง

องคการและความสามารถในการนําไปปฏิบัติ และเรื่องทิศทางองคการมีสวนทําใหเกิดการทํางานเปนทีมและมุงมั่นไปสู
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จุดหมาย ที่อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา บุคลากรบางสวนยังไมมีความเชื่อม่ันตอทิศทางองคการวาจะสามารถนําไป

ปฏิบัติไดจริงเน่ืองจากยังไมมีความชัดเจน และเม่ือบุคลากรมีความคิดเห็นที่แตกตางกันจึงไมสามารถนําทิศทางไปปฏิบัติรวมกัน

ทั้งหนวยงาน สงผลตอการทํางานเปนทีมและเปาหมายในการดําเนินงาน ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของกรมเจาทา (2555)  ที่

บุคลากร 89.44% มีความเห็นวาวิสัยทัศน คานิยม และเปาประสงค มีความทาทาย มีความชัดเจน สามารถสรางความมุงมั่นใน

การปฏิบัติงานได และยังคํานึงถึงผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียรวมถึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคต  

 5.3 หากตัดฝายทรัพยากรบุคคลและแผนซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการวางแผน ติดตาม และประเมินผลตาม

ยุทธศาสตรของวิทยาลัยออกจะพบวา มีเพียงฝายการตางประเทศและเครือขายสัมพันธเทาน้ันที่มีระดับการรับรูและเขาใจ

ทิศทางองคการสูงกวา 50% ทั้งน้ีเน่ืองจากฝายการตางประเทศและเครือขายสัมพันธมีหนาที่ในการส่ือสารทิศทางองคการ

ใหแกบุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา ผูปกครอง คูความรวมมือ ผูมีสวนไดสวนเสีย และบุคคลทั่วไปไดรับทราบน่ันเอง สวน

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ ลวนมีความรูและความเขาใจทิศทางองคการต่ํากวา 50% 

ทั้งส้ิน แสดงใหเห็นวา หากบุคลากรสังกัดหนวยงานที่ไมไดมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดทําและส่ือสาร

ทิศทางองคการ ก็จะมีการรับรูและเขาใจทิศทางองคการคอนขางต่ํา ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของกวิน ปลาออน (2560) ที่

พบวา บุคลากรสายสนับสนุนที่มีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการมีการรับรูแผนปฏิบัติการมากกวาบุคลากรที่ไมมีสวนรวม

ในการจัดทํา  

 5.4 บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกลุมสาขาวิชา และบุคลากรสายวิชาการ มีความคิดเห็นตอทิศทางองคการคอนขาง

ต่ําและแตกตางจากบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ แสดงใหเห็นวาบุคลากรสายวิชาการหรือแมแตบุคลากรสาย

สนับสนุนที่สังกัดกลุมสาขาวิชามีมุมมองตอทิศทางองคการแตกตางจากบุคลากรสายสนับสนุนอ่ืน ๆ  

 5.5  บุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่ํากวา 1 ป มีความคิดเห็นตอทิศทางองคการสูงกวาบุคลากรที่มีระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 1 ป หรือมากกวา 1 ปขึน้ไป แสดงใหเห็นวา บุคลากรที่มีอายุงานต่ํากวา  1 ป มีทัศนคติที่ดีตอทิศทางองคการ แต

ทั้งน้ี วิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการส่ือสารใหบุคลากรที่มีอายุงานนอยเกิดความเขาใจทิศทางองคการใหถูกตอง เน่ืองจาก

กลุมน้ียังมีประสบการณนอย ดังคํากลาวของชรัญญา ประสิทธินาวา (2550) ที่วา บุคลากรบางสวนยังขาดความสามารถในการ

รับสาร เน่ืองจากขาดพื้นความรูทางดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร โอกาสที่จะเขาใจทิศทางองคการที่ไดรับการส่ือสารยอม

เปนไปไดยาก และหากไมเขาใจอยางถองแท แตสําคัญผิดวาเขาใจดีแลว จะเกิดปญหาทางดานการส่ือสารอยางเปนวงกวาง เกิด

ความขัดแยงทางดานความคิด นําไปสูการปฏิบัติอยางไมถูกตอง 

 

6. บทสรุป 
 

 จากการศึกษาการรับรูและเขาใจเรื่องทิศทางองคการของบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา 

บุคลากรรับรูและเขาใจทิศทางองคการในภาพรวมนอยกวาที่ไมรับรู บุคลากรนําทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ และมีความ

คิดเห็นตอทิศทางองคการในระดับมาก  ทั้งน้ี บุคลากรที่สังกัดหนวยงานที่แตกตางกันรับรูและเขาใจทิศทางองคการ และมี

ความคิดเห็นตอทิศทางองคการแตกตางกัน  ในขณะที่บุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกตางกันก็มีความคิดเห็นตอ

ทิศทางองคการแตกตางกัน 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 

  7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช   

จากผลการวิจัยที่พบวา 1) ยังมีบุคลากรที่ไมรูทิศทางองคการเปนจํานวนมาก 2) บุคลากรบางสวนยังไมมีความเชื่อม่ัน

ตอทิศทางองคการวาจะสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงเน่ืองจากยังไมมีความชัดเจน อีกทั้งยังเห็นวาไมทําใหเกิดการทํางานเปนทีม 
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3) บุคลากรที่สังกัดหนวยงานที่ไมไดมีหนาที่จัดทําแผน ติดตาม ประมวลผล หรือส่ือสารทิศทางองคการลวนมีความรูและความ

เขาใจทิศทางองคการต่ํากวา 50% และ 4) บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกลุมสาขาวิชามีความคิดเห็น

ตอทิศทางองคการคอนขางต่ํา ดังน้ันวิทยาลัยจึงควรเรงหาชองทางการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใชเปนชองทางการส่ือสาร

ใหบุคลากรทุกคนรับรูและเขาใจทิศทางองคการอยางถูกตองและทั่วถึง เพื่อใหบุคลากรเกิดความรูความเขาใจ และเชื่อม่ันใน

การนําทิศทางไปสูการปฏิบัติ กอใหเกิดการทํางานเปนทีมและมุงม่ันไปสูจุดหมายเดียวกัน และที่สําคัญควรเปดโอกาสให

บุคลากรจากทุกฝายเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําและส่ือสารทิศทางองคการเพิ่มมากขึ้น 

 

7.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป   

ควรมีการทําวิจัยเพื่อประเมินการรับรูและเขาใจทิศทางองคการของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เพื่อเปน

การประเมินประสิทธิภาพของการส่ือสารทิศทางองคการครบทั้งกระบวนการ 
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเว็บไซต กลุมตัวอยางกําหนดแบบเจาะจง (1) กลุมสัมภาษณ

เก็บขอมูล อาจารย 10 คน เจาหนาที ่20 คน (2) กลุมผูทดลองใชระบบ อาจารย 10 คน เจาหนาที่ 10 คน และนักศึกษา 10 คน 

มีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยตามกระบวนการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ไดแก การวางแผนโครงการ การวิเคราะห การออกแบบ

และพัฒนา การนําไปใช การบํารุงรักษา ผลการวิจัยมีดังน้ี สวนที่ 1 สวนแสดงผลบนเว็บไซตประกอบดวย 1) หนาจอหลัก          

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 มีคาเฉล่ีย 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

อยางรวดเร็ว และมีบทบาทสําคัญในดานตาง ๆ อยางกวางขวาง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม

สาธารณสุข ส่ิงแวดลอม รวมทั้งดานการศึกษา ซ่ึงการมีบทบาทสําคัญน้ีกลาวไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศเปรียบเหมือน

เครื่องจักรที่สามารถรองรับขอมูลขาวสารทําการประมวลผล และการแสดงผลตามที่ตองการไดรวดเร็ว ความกาวหนาของ

เทคโนโลยีทําใหขอมูลในดานขาวสารและความรู ซ่ึงประกอบกันเปนสารสนเทศน้ัน สามารถแพรหลาย ไดอยางรวดเร็ว และ

สามารถประยุกตใชไดอยางกวางขวาง ตั้งแตระดับบุคคลขึ้นไปจนถึงระดับองคกร ภาคสังคม ตลอดจนในระดับประเทศ อัน

เน่ืองมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว ไดเกิดขึ้นในกิจกรรมและวงการตาง ๆ  ดังน้ันการพัฒนาบุคลากรในสังคม

อันประกอบดวยภาคการศึกษา และการฝกอบรมเปนจึงเรื่องราวของการเรียนรูสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เปนขอมูล 

ขาวสารก็ตาม ดังน้ันเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนเครื่องมือที่สามารถนําประโยชนมาสูวงการศึกษาไดอยางเหมาะสมหากรูจักใช

ใหเปนประโยชนและคุมคาตอการลงทุน  

       ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเปดทางเลือกใหมสําหรับการเรียนรูและการศึกษาคนควาดวยตนเอง น่ันคือ

การเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตหรือเว็บไซตซ่ึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงในดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเปน

อยางยิ่งในกระบวนการเผยแพรองคความรูตาง ๆ ที่ทําใหสามารถเชื่อมโยงขาวสารไดจากทั่วทุกมุมโลก และสามารถใชในการ

ใชขอมูลรวมกันไดอยางเปนประโยชน เว็บไซตจึงเปรียบเสมือนเครือขายขอมูลขาวสารที่มีระบบการเชื่อมโยงและมีระบบการ

จัดการ การนําสง การแจกจายขอมูลที่ครอบคลุมตั้งแตหนวยที่เล็กที่สุดอันไดแก ระบบเครือขายสวนบุคคล ไปยังหนวยใหญ

ที่สุดคือระบบเครือขายองคกร  โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ถือ

วาเปนองคกรและเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงหน่ึง มีหนาที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสายอาชีพ โดยมีภารกิจการจัดการศึกษา เพื่อ

มุงพัฒนากําลังคนใหมีคุณสมบัติพรอมที่จะประยุกต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เปน

ผูนําในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนในระดับนักปฏิบัติการ ใหมีความชํานาญทางดานวิชาชีพและเทคโนโลยีใน

ขณะเดียวกันทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจตองการพัฒนาชองทาง เพื่อแกปญหาในเรื่องความลาชาของการ

เผยแพรขอมูลใหทั้งนักศึกษาในสาขาและบุคคลภายนอกไดรับทราบ ปญหาในเรื่องของการขอขอมูลเอกสารที่เก่ียวของกับ

การศึกษาและปญหาในเรื่องของการพูดคุยเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นตาง ๆ ระหวางนักศึกษาที่กําลังเรียนอยูกับบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษาแลว อีกทั้งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ไดให

ความสําคัญในการปรับกระบวนการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย จึงไดมีการพัฒนารูปแบบการเผยแพรขาวสารควบคูไปกับ

การนําเทคโนโลยีมาใช โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีทางดานอินเทอรเน็ตมาชวยในการเผยแพรขอมูลขาวสารภายในคณะ 

ความสําคัญดังที่ไดกลาวมาน้ี คณะผูจัดทําจึงมีความคิดที่จะพัฒนาเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ขึ้น เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการเผยแพรขาวสารและนําเสนอขอมูลที่เปน

ประโยชนเก่ียวกับคณะบริหารธุรกิจ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค สมมติฐานการวิจัย  
 

2.1 วัตถุประสงค  

2.1.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร บพิตรพิมุข 

จักรวรรดิ 

2.1.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1601 

2.2 สมมติฐานการวิจัย  

เว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิที่สรางขึ้นมี

คุณภาพในระดับมากที่สุด 

 

3. เนื้อหางานวิจัย 
 

3.1 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

3.1.1 ระบบจัดการฐานขอมูล คือ ซอฟตแวรที่เปรียบเสมือนส่ือกลางระหวางผูใชและโปรแกรมตาง ๆ ที่

เก่ียวของกับการใชฐานขอมูล ซ่ึงมีหนาที่ชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 

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 ขั้นตอนการพัฒนาซอฟตแวรแบบพื้นฐาน หรือวงจรการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ประกอบดวย 5 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ ระยะที่ 2 การวิเคราะห ระยะที่ 3 การออกแบบและ

ติดตั้ง ระยะที่ 4 การนําไปใช ระยะที่ 5 การบํารุงรักษา (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, 2554) 

3.1.5 หลักการออกแบบเว็บไซต ประกอบดวย องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตอยางมีประสิทธิภาพ 

สวนประกอบของหนาเว็บ การจัดลําดับความสําคัญของขอมูล ขั้นตอนในการสรางและพัฒนาเว็บไซต สวนประกอบของ

เว็บไซตที่ดี ทฤษฎีสี (กรรณิการ สวรรคโพธิพันธ, 2550) 

3.1.6 ระบบเนวิเกชั่นของเว็บไซต คือ ชวยใหเขาถึงขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว (ดวงพร เก๋ียงคํา, 2551) 

3.1.7 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

3.1.7.1 การพัฒนาเว็บไซตคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการของบุคลากรและนักศึกษาเก่ียวกับรูปแบบที่ตองการในเว็บไซต เพื่อพัฒนา

เว็บไซต และสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาตอเว็บไซต กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารและบุคลากร ของ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 

แบบสอบถาม นําผลการวิเคราะหมาใชในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต แลวประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา        

1) ระดับความพึงพอใจดานเน้ือหาของเว็บไซต อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.65 2) ระดับความพึงพอใจดานรูปแบบของเว็บไซต  

อยูในระดับพึงพอใจมาก คาเฉล่ีย 3.64 (ศิริลักษณ ทวีปวน, 2555) 

3.1.7.2 การพัฒนาเว็บไซตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาองคประกอบของเว็บไซต 2) พัฒนาเว็บไซตตามองคประกอบ

ของเว็บไซตระบบที่ไดพัฒนาขึ้นและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอเว็บไซต กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 

ไดแก อาจารย นักศึกษา ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 30 คน คัดเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง เครื่องมือในการเก็บขอมูล 1) เว็บไซต 2) แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการศึกษาองคประกอบของ

เว็บไซต ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ขอมูลสาขาวิชา ขอมูลบุคลากร ขอมูลหลักสูตร เครื่องมือการส่ือสาร และเครื่องมือ

อํานวยความสะดวก 2) ผลการพัฒนาเว็บไซต พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 3) ความพึงพอใจของผูใชงาน 

พบวา อาจารยมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด และนักศกึษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (เกษมศักดิ์ ทองตัน, 2559) 
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3.2 วิธีดําเนินการวิจัย  

 ผูวิจัยไดดําเนินงานตามกระบวนการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

 3.2.1 การวางแผนโครงการ  

 1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากร อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

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) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ ใชเก็บขอมูลเบื้องตนของระบบ แบบสอบถาม ใช

ประเมินความถึงพอใจของผูใช และเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ ใชในการทดลองใชเพื่อทดสอบระบบแลวนําไปใชจริง 

  3) ผูวิจัยไดทําการศึกษาระบบการพัฒนาเว็บไซต ระบบงานเดิมน้ันมีขอมูลภายในเว็บไซต จึงไดทําการ

วิเคราะห SWOT ทําใหพบจุดออนการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยังดําเนินการไมเต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจากขาด

ความเชื่อมโยง และขาดฐานขอมูลดานตางๆ จึงไดวิเคราะหปญหาและศึกษาความเปนไปได เลือกเครื่องมือที่ใชในการ

วิเคราะหและออกแบบระบบ และกําหนดระยะเวลาในการทํางานตามโครงการ 

 3.2.2 การวิเคราะห  

  ในการวิเคราะหจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการในการใชการพัฒนาเว็บไซต การเก็บขอมูลจะใช

วิธีการพูดคุย ซักถาม กับเจาหนาที่ ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และทําการสรุปประเด็นหัวขอตางๆ จากนั ้นจะสราง

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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  3 .2 .2 .2  แบบจําลองขอมูลของระบบเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ ทําการวิเคราะหขอมูลแบบแสดง

ความสัมพันธ (Entity Relationship Diagram) ของขอมูลระบบเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ  โดยมีการกําหนดรายละเอียดของ

ตารางขอมูลตางๆ ที่ตองใชภายในระบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธของขอมูลบนระบบเว็บไซต 

 

3.2.3 การออกแบบระบบ  

 ในขั้นตอนการออกแบบการพัฒนาเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร จะแบงออกเปนดังน้ี 

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 ออกแบบโปรแกรมในแตละชุดคําส่ังของการทํางานใหงายและสอดคลองกับผูใชงาน 

  3.2.3.5 ในการพัฒนาโปรแกรมจะใชชุดโปรแกรม XAMPP ในการเขียนโปรแกรม ซ่ึงตองออกแบบ

โครงสรางใหตรงกับตําแหนงของเว็บไซตจริง เพื่อทําการนําเขาขอมูลไดถูกตองตามที่ไดกําหนดไว 

 3.2.3.6 เขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเพื่อสรางระบบขึ้นมาซ่ึงสวนน้ีจะแบงออกเปน 2 สวน คือ สวน

หนาเว็บเพจ และสวนแอดมิน ในสวนของเว็บเพจใชโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการพัฒนาระบบ ในสวนของ

แอดมินจะใชโปรแกรม Notepad++ ในการพัฒนา Web Sever ที่ใชไดแก  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 ซ่ึงในระหวางการพัฒนาน้ีจะมีผูวิจัยเปนผูรับผิดชอบงานในสวนตางๆ ทั้งการเขียนโปรแกรมใหตรงกับที่

ออกแบบระบบไวในขางตน 

 3.2.3.7 ทดสอบโปรแกรม เปนการทดสอบโปรแกรมที่ใชงานในระบบวาสามารถทํางานไดถูกตองหรือไม 

กอนที่จะดําเนินการติดตั้งระบบเพื่อใชงานจรงิในการทดสอบจะมีการจําลองสถานการณการดําเนินขึ้นมาเพื่อใหเกิดเหตุการณ
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และมีการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ พรอมกับขอมูลที่ถูกจําลองขึ้นมาเพื่อใชงาน ซ่ึงการจําลองเหตุการณนั้น จะมีทั้งการเขาสู

ระบบของเจาหนาที่คณะ การเขาถึงหนาเว็บ ในสวนของหนาหลักสูตร หนาขาวสาร และเอกสารดาวนโหลดโดยการทดสอบ

โปรแกรมสามารถแบงได 2 สวน คือ 

 1) การทดสอบสวนของหนาเว็บเพจ ในสวนน้ีจะมีการทดสอบการทํางานของเว็บไซตทั่วไป เชน การ

เรียกขอมูลรูปภาพ ขอมูลหลักสูตร หรือจะเปนขอมูลเอกสารดาวนโหลด  

 2) การทดสอบของเจาหนาที่คณะ ทําการทดลอง เพิ่มขอมูลตางๆ ตามระบบเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองของระบบวาระบบทํางานไดตามที่กําหนดไวหรือไม การทดลองจะมีการทดลองในสวนของการเพิ่มขอมูลหลักสูตร การ

เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลขาวสาร   

 3.2.4 การนําไปใช ผูวิจัยไดทําการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและทําการติดตั้งโปรแกรมใหบริการเว็บ 

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 การบํารุงรักษา (Maintenance)  จะทําการตรวจสอบการทํางานของระบบในสวนของอุปกรณและ

โปรแกรมที่ใหบริการ ทําการเพิ่มเติมและดูแลเน้ือหาใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา เม่ือมีปญหาจะทําการแกไขทันที  

 

 3.3 ผลการวิจัย 

3.3.1 การพัฒนาเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร บพิตรพิมุข 

จักรวรรดิ ไดทําการออกแบบและพัฒนาโดยดําเนินการตามขอบเขต และวัตถุประสงค โดยแบงการทํางานออกเปน 2 สวนคือ 

สวนแสดงผลบนเว็บไซต และสวนจัดการขอมูลบนระบบเว็บ 

3.3.1.1 สวนแสดงผลบนเว็บไซตประกอบดวย  

1) หนาจอหลัก ซ่ึงเปนหนาลิงคเชื่อมโยงไปยังขอมูลตางๆ ที่แสดงไวในคณะบริหาร ธุรกิจ 

ประกอบดวย ขอมูลคณะ ผูบริหาร คณาจารย ขาวสารตางๆ 

2) ขอมูลของฝายบริหารคณะบริหารธุรกิจซ่ึงประกอบไปดวย คณบดี รองคณบดีฝายวิชาการและ

กิจการนักศึกษา รองคณะบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และรองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

3) ขอมูลอาจารยผูสอนในแตละสาขาวิชาที่เปดสอนในคณะบริหารธุรกิจ เพื่อใหนักศึกษาสืบคนขอมูล

และทราบชองทางการติดตอส่ือสารผานที่อีเมล 

4) ขอมูลเจาหนาที่ประจําคณะบริหารธุรกิจเพื่อเปนขอมูลใหนักศึกษาทราบเม่ือมีการติดตอขอรับ

บริหารในเรื่องตางๆ จากคณะบริหารธุรกิจ 

5) ขอมูลรายวิชาที่เปดสอนในแตละสาขาวิชา เพื่อใหนักศึกษา อาจารย ผูปกครอง หรือผูสนใจเขามา

ศึกษาขอมูลในแตละรายวิชา และนําไปใชประโยชนทางดานการเรียนการสอน 

6) ขอมูลการติดตอกับคณะบริหารธุรกิจในรูปแบบของแผนที่การเดินทาง ที่อยู และเบอรโทรศัพท 

เพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือติดตอของรับบริการตางๆ ของคณะบริหารธุรกิจ 

3.3.1.2 สวนจัดการขอมูลบนเว็บประกอบดวย 

1) หนาจอหลักที่ใชในการจัดการขอมูลภายในระบบ เพื่อเปนเครื่องมือใหผูรับผิดชอบดูแลระบบ

เว็บไซตไดทําการเพิ่มเติมขอมูลตางๆ โดยไมตองปรับเปล่ียนโปรแกรมใดๆ เพิ่มความสะดวกในการใชงานใหกับผูดูแลระบบ

เว็บไซตของคณะบริหารธุรกิจ 

2) หนาจอจัดการขอมูลหลักสูตร ในกรณีที่มีการเพิ่มหลักสูตรในแตละปการศึกษา ผูดูแลระบบ

เว็บไซตสามารถเขามาเพิ่มขอมูลหลักสูตรได และทําใหสามารถเพิ่มขอมูลรายวิชาไดตอไป 
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3) หนาจอจัดการขอมูลรายวิชาตางๆ ภายในสาขาวิชา เม่ือมีการเพิ่มรายวิชาในแตละหลักสูตร หรือมี

การปรับปรุงแกไขรายวิชา 

4) หนาจอการจัดการขอมูลสาขาวิชา เม่ือมีการเพิ่มสาขาวิชาหรือปรับเปล่ียนสาขาวิชา ขอมูลน้ีจะ

นําไปใชในหลักสูตรและรายละเอียดในรายวิชาตางๆ 

5) หนาจอจัดการขอมูลอาจารย ใชในการปรับปรุงขอมูลอาจารยผูสอนในปจจุบันที่ยังทําหนาที่สอน

ประจําสาขาวิชาตางๆ 

6) หนาจอการจัดการขอมูลขาวสารที่จะนําเสนอในหนาหลัก โดยแบงเปนขาวประชาสัมพันธ และ

ขาวกิจกรรม เพิ่มความสะดวกแกเจาหนาที่ในการแจงขาวสารตางๆ ที่เก่ียวกับคณะบริหารธุรกิจ 

7) หนาจอการจัดการขอมูลแบบฟอรมที่ใชในคณะบริหารธุรกิจ เพื่อใหอาจารย และนักศึกษา

สามารถใชแบบฟอรมเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใชแบบฟอรมและสามารถพิมพลงในแบบฟอรมเพื่อความเรียบรอย 

3.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยผูใชจํานวน 30 คน ดังตารางที ่1 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 รัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

ลําดับที่ รายการประเมิน X  SD ระดับความเหมาะสม 

1 รูปแบบการแสดงผล ไดแก รูปภาพ ตัวอักษรและสี มี

ความเหมาะสม 

4.73 0.45 มาก 

2 ขอมูลเปนประโยชน ตรงตามความตองการใชงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 

4 การเขาถึง/ดาวนโหลดขอมูลไดอยางรวดเร็ว 4.93 0.25 มากที่สุด 

5 การจัดหมวดหมูของขอมูลเหมาะสม 4.80 0.41 มากที่สุด 

6 สะดวกตอการใชงาน 4.90 0.31 มากที่สุด 

7 มีชองทางการติดตอสอบถาม 5.00 0.00 มากที่สุด 

8 ความพึงพอใจโดยรวมในการใชระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.91 0.20 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        

ราชมงคลรัตนโกสินทรโดยผูใชจํานวน 30  คน ผลโดยรวมอยูระดับมากที่สุด ( X = 4.91, S.D. = 0.20)  

 

4. บทสรุป 
 

4.1 สรุปผลการวิจัย  

4.1.1 ผลการพัฒนาเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดทําการ

ออกแบบและพัฒนาโดยดําเนินการตามวัตถุประสงค ไดระบบแบงสวนการทํางานเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 สวนแสดงผลบน

เว็บไซต สวนที่ 2 สวนจัดการขอมูลบนเว็บ  

4.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่ มีตอระบบ  โดยผูใชจํานวน 30 คน พบวา เว็บไซตคณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.91, SD=0.20) 
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4.2 อภิปรายผลการวิจัย  

การพัฒนาเว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดดําเนินการตาม

วัตถุประสงคทําการออกแบบและพัฒนาตามขั้นตอนของการวิเคราะหและออกแบบระบบ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ ,2554)           

ไดระบบแบงสวนการทํางานเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 สวนแสดงผลบนเว็บไซต สวนที่ 2 สวนจัดการขอมูลบนเว็บ ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบ โดยผูใชจํานวน 30 คน พบวา เว็บไซตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร อยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉล่ีย 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 

พัฒนาในรูปแบบโปรแกรมติดตั้งในอุปกรณเคล่ือนที่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยส (Android) และ           

ไอโอเอส (IOS) 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และการใหความรวมมือในการ

ดําเนินงานวิจัยครั้งน้ีเปนอยางดีจากอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร  

ความสําเร็จและคุณคาของงานวิจัยน้ี ขอมอบแดบิดา มารดา ครู อาจารย ผูประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู และผูมี

พระคุณทุกทาน 
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ผลการไดรบัแสงแดดชวงเชาและชวงบายของโรงเรือนแบบขวางตะวันตอสมรรถภาพ 

การผลิตไกเนือ้พื้นเมืองลกูผสมทางการคา 

Effect of Morning and Afternoon Sunlight in Transverse position House on 

Productive Performance of Commercial Thai Native Crossbred Chickens 

 

มหิศร ประภาสะโนบล  

 

สาขาวิชาสัตวศาสตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 

mahisorn.pra@mail.pbru.ac.th 

 

บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถปุระสงคเพื่อศึกษาผลการไดรับแสงแดดชวงเชาและบายของโรงเรือนที่สรางขวางตะวันตอสมรรถภาพ 

การผลิตไกเน้ือพื้นเมืองลูกผสมทางการคา ใชไกทดลองคละเพศ 160 ตัว สุมเล้ียงใน 8 คอก แตละคอกพื้นที่ 4 ตารางเมตร ใหนํ้า

และอาหารกินเต็มที่ วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด มี 2 กลุม ๆ 4 ซํ้า ๆ 20 ตัว ดังน้ี กลุมที่ 1 แดดสองขางโรงเรือนตอนเชา 

และกลุมที่ 2 แดดสองขางโรงเรือนตอนบาย เปดพัดลมระบายอากาศใบพัด 48 น้ิว ฝงละ 1 ตัว เวลา 08.00 ถึง 18.00 น. ชวง 3 

ถึง 16 สัปดาห วัดอาหารที่กินทุกวัน และนํ้าหนักไกทุกสัปดาห คํานวณคาสมรรถภาพการผลิต สถิติใช Independent - Samples 

T test ผลพบวา นํ้าหนักไก อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ 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)  ผลวิจัยน้ีชี้ใหเห็นความสําคัญของการประยุกตใชขอมูล เพื่อจัดการเล้ียงไกในสภาพ

โรงเรือนที่สรางในแนวขวางตะวัน 

 

คําสําคัญ: แสงแดดเชาและบาย  โรงเรือนแนวขวางตะวัน  สมรรถภาพการผลิต  ไกเน้ือพื้นเมืองลูกผสมทางการคา 
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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 ไทยมีการเล้ียงไกเน้ือมากถึง 1,338.94 ลานตัว และป 

พ.ศ. 2559 คาดวามีมากกวาที่ 1,397.47 ลานตัว  และมีการสงออกเน้ือไกและผลิตภัณฑรวมปริมาณ 621,770 ตัน มูลคากวา 

81,175 ลานบาท (ศูนยสารสนเทศการเกษตร, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ไกมีการเล้ียงทั้งโรงเรือนแบบเปด และ

โรงเรือนแบบปด ที่ใชระบบการระเหยการเปนไอนํ้า (Evaporative cooling system) เปนโรงเรือนที่ชวยระบายความรอน

ออกจากตัวไกและโรงเรือนได (ชยานนทและคณะ, 2557) แมจะมีขอดีหลายอยางที่สงผลดีตอไก แตคาลงทุนที่สูงจึงอาจ

กระทบกับผูเล้ียงรายยอยได การสะสมความรอนและความชื้นที่ระบายออกจากตัวไก มักสงผลตอการเกิดความเครียดจาก

ความรอนได (Heat Stress) และอาจทําใหไกตายได (วุฒิไกร และคณะ, 2557) นอกจากน้ีดวยความตองการพื้นที่เพื่อใช

ประโยชนดานตาง ๆ มากขึ้น พื้นที่การเล้ียงสัตวไดรับผลกระทบจากหลาย ๆ ปจจัย ดังเชนโรงเรือนเล้ียงสัตวปกของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ไดกอสรางเปนโรงเรือนระบบปด แตไดมีการออกแบบความยาวของโรงเรือนแบบขวางตะวัน 

ดวยเหตุที่ตองกําหนดตําแหนงของพัดลมดูดอากาศที่ไมกระทบกับอาคารเรียน และหอพัก (ภาพที่ 1) ทั้งน้ีหากเปดระบบที่

สมบูรณของโรงเรือนดังกลาว จะตองมีรายจายของคาไฟฟาที่มาก ถึงแมจะเล้ียงไกในจํานวนใดก็ตาม  

 ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองศึกษาถึงการจัดการโรงเรือนเล้ียงไก ที่แบบโรงเรือนกําหนดในแนวขวางตะวัน ภายใต

สภาพการเล้ียงในโรงเรือนแบบเปดตอสมรรถภาพการผลิต เพื่อเปนขอมูลการกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการตอไป 
 

     
ภาพที่ 1 ตําแหนงที่ตั้งโรงเรือนเล้ียงสัตวปกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไกไข (A) ไกเน้ือ (B) 

ที่มา : https://www.google.com/maps/place 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 

เพื่อศึกษาผลการไดรับแสงแดดชวงเชาและชวงบายของโรงเรือนแบบเปดที่สรางขวางตะวันตอสมรรถภาพการผลิต

ไกเน้ือพื้นเมืองลูกผสมทางการคา 
 

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 นามคณุ และคณะ, 2544)  

3.1.1 ลักษณะทั่วไป 

     ไกที่เล้ียงในหมูบานตามชนบทของประเทศไทย เกือบแทบทั้งหมดเปนไกพื้นเมือง มีลักษณะที่ดีไดแก เล้ียงงาย 

เจริญเติบโตดี ความตานทานโรคและพยาธิ ไมตองดูแลเอาใจใสมาก ไกพื้นเมืองที่นิยมเล้ียงทั่วไปเปนไกอูเปนพันธุหนัก ลําตัว 

ใหญ เน้ือมาก เพศเมียขนสีดําทั้งตัว สวนเพศผูมีลักษณะเปนไกชน แข็งแรงและมีขนาดใหญ ขนมีหลายสี เชนประดูหางดํา 

 A B 
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เหลืองหางขาว เปนตน แมพันธุหนักประมาณ 2.5 กิโลกรัม สวนพอพันธุหนักประมาณ 3.5 กิโลกรัม สามารถปรับตัวกับ

สภาพแวดลอมไดดี เพศเมียฟกไขเอง เน้ือมีรสชาติและความนากินสูง ทั้งน้ีไกพื้นเมืองจึงมีความสามารถในการมีชีวิตรอด และ

ดํารงเผาพันธุจนถึงปจจุบัน ทั้งน้ีมักจะเล้ียงเพื่อบริโภคเน้ือมากกวาไข 

3.1.2 ประโยชนของการเล้ียงไกพื้นเมือง 

     ไกพื้นเมืองสามารถเล้ียงใหเปนแหลงโปรตีนทีห่าไดงาย กินเศษอาหารหรือวัสดุเหลือทางการเกษตร แมลงตาง ๆ 

สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกร เล้ียงเปนงานอดิเรกหรือเกมกีฬา มูลไกใชเปนปุยอินทรีย เพื่อการเพาะปลูกพืชได  

3.1.3 ลักษณะของการเล้ียงไกพื้นเมือง 

     ไกอาจเล้ียงไกไวในกรงตลอดเวลา การเล้ียงกรงขังเดี่ยว ปลอยเล้ียงพื้นคอก เล้ียงก่ึงขังก่ึงปลอย หรือแบบปลอย 

การเล้ียงแตละแบบมีขอดีขอเสียตางกันไป หรือขึน้กับความเหมาะสมของผูจะเลือกเล้ียง  

3.1.4 การใหอาหารไกพื้นเมือง 

  ในการเล้ียงไกพื้นเมือง สามารถใหอาหารไดหลาย ๆ ชนิดผสมกัน ไดแก ปลายขาว รําขาว ปลาปน ขาวเปลือก 

และ ขาวโพดปน เปนตน หรือใชหัวอาหารไกสําเร็จรูปผสมกับปลายขาวหรือรําขาวก็ได ควรมีเปลือกหอยปนผสมเกลือปน 

และผักสด เชน หญาสด ใบกระถิน หรือใบแคใหไกกินทุกวัน ซ่ึงไกในแตละชวงอายุจะมีความตองการโภชนะที่ตางกัน ดังน้ัน

การเล้ียงดใูหอาหารไกพื้นเมือง สามารถแบงไดดังน้ี  

    1) ลูกไกอายุ 0-6 สัปดาหอาหารควรมีโปรตีนประมาณ 18–20 เปอรเซ็นต พลังงานที่ใชได 2,900 กิโลแคลอรีตอ

อาหารหน่ึงกิโลกรัม แคลเซียม 0.8 เปอรเซ็นต และฟอสฟอรัส 0.4 เปอรเซ็นต ในการใหอาหารไกที่จะเล้ียงเปนพอแมพันธุ

ตองสัมพันธกับนํ้าหนักตัว หากเปนการเล้ียงเพื่อขุนขาย ตองใหไกกินเต็มที่ ตองมีนํ้าสะอาดใหกินตลอด และเปล่ียนนํ้าทุกวัน  

   2) ไกอายุ 6 สัปดาห จนถึงสงตลาด ควรมีการปรับเปล่ียนสูตรใหเหมาะสม อาจใหอาหารสําเร็จรูปไกเน้ือ หรือไก

ไข โดยสูตรอาหารจะตองมีโปรตีน 15-18 เปอรเซ็นต พลังงาน 2,900 กิโลแคลอรีตออาหารหน่ึงกิโลกรัม แคลเซียม 0.85 

เปอรเซ็นต และฟอสฟอรัส 0.53 เปอรเซ็นต ควรใหกินเต็มที่ มีนํ้าใหกินตลอด  

   3) ไกรุนอายุ 7-16 สัปดาห อาหารควรมีโปรตีนประมาณ 14.4% พลังงานที่ใชประโยชนได 2,900-3,000 กิโล

แคลอรีตออาหารหน่ึงกิโลกรัม แคลเซียม 0.85 และฟอสฟอรัส 0.53 เปอรเซ็นต ใหนํ้าและอาหารกินเต็มที่  
 

       3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ประวัติ สมเปน และคณะ (2552) ศึกษาการเสริมสมุนไพรไทยตอสมรรถภาพการผลิตไกพื้นเมือง โดยการทดลองที่ 

1 ใชสมุนไพรเชิงเดีย่ว ฟาทะลายโจร บอระเพ็ดและทองพันชั่ง ที่ระดับเขมขนที่ 0.1 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 มก.ตอนํ้า 1 ลิตร 

เปรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะคลอเตตราซัยคลิน เขมขน 1.0 มก.ตอนํ้า 1 ลิตร ละลายนํ้าใหกิน พบวาสมรรถภาพการผลิตโดยใช

สมุนไพรไมแตกตางทางสถิติกับการใชยาปฏิชีวนะ การทดลองที่ 2 เปรียบเทียบผลการใชสมุนไพรเชิงตํารับที่เขมขน 1.0  2.0 

และ 3.0 มก.ตอนํ้า 1 ลิตร และยาปฏิชีวนะคลอเตตราซัยคลิน เขมขน 1.0 มก.ตอนํ้า 1 ลิตร พบวา อัตราการเจริญเติบโตและ

ประสิทธิภาพการใชอาหาร มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะไกพื้นเมืองที่ไดรับยาปฏิชีวนะ และสมุนไพร

เชิงตํารับที่เขมขน 1.0 และ 2.0 มก.ตอนํ้า 1 ลิตร มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาสมุนไพรเชิงตนตํารับที่ระดับความเขมขน 3.0 

มก.ตอนํ้า 1 ลิตร สําหรับประสิทธิภาพการใชอาหารและอัตราการรอดชีวิต ทั้งน้ีไมมีความแตกตางทางสถิต ิ

        อํานวย เล้ียวธารากุล และคณะ (2555) ศึกษาผลตอบแทนเศรษฐกิจการเล้ียงไกพื้นเมืองไทยประดูหางดําเชียงใหม

พันธุ แท  200 ตัว และลูกผสม 380 ตัว ที่ใหกินอาหารสําเร็จรปูไกไขตามอายุแบบเต็มที่ ผลพบวา เม่ือพรอมจําหนาย (10-16 

สัปดาห) ไกลูกผสมมีนํ้าหนักตัวสูงกวา (P<0.01) ไกพันธุแท โดยที่อายุ 12 สัปดาห ไกพันธุแทและลูกผสมมีนํ้าหนักตัว 

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) ศึกษาผลของบริเวณและชั้นที่เล้ียงในโรงเรือนแบบปดตอ

สภาพแวดลอม ดัชนีความเครียดจากความรอน และอัตราการตาย ใชแผนการทดลองแบบ 2 x 4 แฟคทอเรียลแบบสองปจจัย

ในแบบสุมในบล็อกสมบูรณ โดยมีปจจัยทดสอบ 2 ปจจัย คือ ชั้นที่เล้ียงไกเน้ือ (ชั้นบน และ ชั้นลาง) และ บริเวณในการเล้ียง 

(บริเวณหนา (บริเวณ 1) กลางหนา (บริเวณ 2) กลางหลัง(บริเวณ 3) และหลังโรงเรือน (บริเวณ 4) กําหนดใหโรงเรือนทดลอง 

2 ชั้นจํานวน 4 โรงเรือนเปนบล็อค ผลการทดลอง พบวา มีอิทธิพลรวมของทั้ง 2 ปจจัย คือชั้นที่เล้ียงและบริเวณเล้ียงไกเน้ือ

ภายในโรงเรือนแบบปดตอความเร็วลมและอัตราการตายสูงสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ทั้งยังพบวาชั้นที่เล้ียงของ

โรงเรือนมีผลตออุณหภูมิ (32.53 VS 31.56 oC) ความชื้นสัมพัทธ (76.16 VS 79.95 %) และ ดัชนีความเครียดเน่ืองจากความ

รอน (166.71 VS 168.76 %) ภายในโรงเรือน (P<0.05) รวมทั้งยังพบวา บริเวณในการเล้ียงมีผลตออุณหภูมิ (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 ซํ้า แตละซํ้ามีจํานวนไก 20 ตัว รวมไกทดลองทั้งหมด 160 ตัว 
 

          
ภาพที่ 2 กลุมทดลองที่ 1 ไดรับแสงแดดชวงเชา (A)  และ กลุมทดลองที่ 2 ไดรับแสงแดดชวงบาย (B) 

  

4.2 สัตวทดลอง เปนไกเน้ือลูกผสมพืน้เมืองทางการคาคละเพศ 

 4.3 อาหารทดลอง ไกเน้ือสําเร็จรูปทางการคา ชวงระยะที่ 1 (อายุ 1-8 สัปดาห) และระยะที่ 2 (อายุ 9-16 สัปดาห) 

 4.4 ข้ันตอนการทดลอง 

    4.4.1 เล้ียงไกในโรงเรือนทดลองแบบเปด จํานวน 1 โรง ขนาดกวาง 10 เมตร และ ยาว 20 เมตร ที่มีทิศโรงเรือน

ตามความยาวแนวทิศเหนือและใต  

    4.4.2 เล้ียงไกในคอกยอยขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตร จํานวน 8 คอก โดย 4 คอกยอยแรกชิดผนังโรงเรือนดานทิศ

ตะวันออก และ อีก 4 ยอยชิดผนังโรงเรือนดานทิศตะวันตก สุมไกคละเพศเขาสูแตละดานของโรงเรือน เขาสูแตละทรีทเมนต 

               4.4.3 อาหารไกเน้ือสําเร็จรูป ใหกินอยางเต็มที่ทั้ง 2 ระยะ บันทึกจํานวนอาหารที่ใหและที่เหลือของแตละวัน 

    4.4.4 ชั่งนํ้าหนักไกทั้งหมดของแตละคอกทุกสัปดาห ตลอดการเล้ียงและส้ินสุดที่ 16 สัปดาห 

    4.4.5 การจัดการส่ิงแวดลอม โดยกกไกชวง 2 สัปดาหแรกและสัปดาหที่ 3-16 ใหพัดลมขนาดใบพัด 48 น้ิว ฝงละ 

1 ตัว เปดในชวงกลางวัน เวลา 08.00 ถึง 18.00 นาฬิกา ทุกวัน 

 4.5 การบันทึกขอมูล 

       คํานวณหาอัตราการเจริญเติบโต (Average dairy gain ; ADG)   ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ 

(Feed conversion ratio ; FCR)   ปริมาณอาหารที่กิน (Feed intake ; FI) เปอรเซ็นตการตาย (Mortality percentage) 

และตนทุนคาอาหาร (Feed cost) 

A B 
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 4.6 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

            เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระหวางกลุมโดยใช Independent-Samples T test ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

โดยแสดงขอมูลสมรรถภาพการผลิตและตนทุนคาอาหาร เปนคาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

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 

Diet formula 
Dry Matter 

(%) 

On dry basis 

Protein 

(%) 

Fat 

(%) 

Ash 

(%) 

Fiber 

(%) 

NFE 

(%) 

1-8 week 88.51 23.91 5.65 5.84 4.24 60.36 

9-16 week 88.87 21.01 7.95 5.82 5.05 60.17 
 

5.2 สมรรถภาพการผลิต 

    5.2.1 น้ําหนักตัวเฉล่ีย (กรัม) ผลกลุมที่ 1 เปรียบเทียบกับกลุมที่ 2 ไมพบความแตกตางทางสถิติ (Table 2)  
 

Table 2 Average body weight of thai native crossbred chicken (gram/bird) 

Trait 
Treatment 

P value 
T1 (East) T2 (West) 

1st Day  28.250.84 40.251.02 0.730 

4 Week 403.9710.86 392.868.93 0.773 

8 Week 1018.5668.02 994.5123.91 0.249 

12 Week 1616.16115.49 1696.4793.29 0.894 

16 Week 2165.73104.41 2261.76162.68 0.457 
 

    5.2.2 อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน) ผลการศึกษากลุมที่ 1 เปรียบเทียบกับกลุมที่ 2 ไมพบความแตกตาง

ทางสถิติทั้ง 4 ชวงระยะการเล้ียง 1-4, 5-8, 9-12, 13-16 สัปดาหและตลอดการเล้ียง 1-16 สัปดาห (Table 3) 
 

Table 3 Average dairy gain (ADG) of thai native crossbred chicken (gram/bird/day) 

Period 

(week) 

Treatment 
P value 

T1 (East) T2 (West) 

1-4 13.176.23 12.615.85 0.926 

5-8 21.796.72 21.482.34 0.051 

9-12 21.3312.88 24.3124.62 0.428 

13-16 19.628.27 20.1810.39 0.840 

1-16 18.988.74 19.6513.06 0.558 
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      5.2.3 ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ ผลการศึกษากลุมที่ 1 เปรียบเทียบกับกลุมที่ 2 ไมพบความ

แตกตางทางสถิติ ทั้ง 4 ชวงระยะการเล้ียง และตลอดการเล้ียง 1-16 สัปดาห (Table 4)  
 

Table 4 Feed conversion ratio (FCR) of thai native crossbred chicken  

Period 

(week) 

Treatment 
P value 

T1 (East) T2 (West) 

1-4 1.390.28 1.350.22 0.323 

5-8 1.990.21 1.990.28 0.518 

9-12 2.510.21 2.730.26 0.568 

13-16 2.980.25 3.270.24 0.721 

1-16 2.220.64 2.340.78 0.286 
 

   5.2.4 ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว/วัน) ผลการศึกษากลุมที่ 1  เปรียบเทียบกลุมที่ 2 พบวาชวงระยะการเล้ียง

ที่ 13-16 สัปดาห กลุมที่ 1 มีปริมาณอาหารที่กินมากกวากลุมที่ 1  พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวน

ระยะการเล้ียงอ่ืน ๆ และตลอดการเล้ียง 1-16 สัปดาห  ไมพบความแตกตางทางสถิต ิ (Table 5) 
 

Table 5 Feed intake (FI) of thai native crossbred chicken (gram/bird/day) 

Period 

(week) 

Treatment 
P value 

T1 (East) T2 (West) 

1-4 21.739.85 22.0310.27 0.904 

5-8 54.8510.03 54.877.24 0.589 

9-12 82.384.97 81.253.77 0.668 

13-16 94.410.65a 92.310.00b 0.024* 

1-16 63.3429.66 62.6128.59 0.799 

           ab 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  

Period 

(week) 

Treatment 
P value 

T1 (East) T2 (West) 

1-4 0.940.63 0 0.024 

5-8 0.320.64 0.621.25 0.240 

9-12 0 0 - 

13-16 0 0 - 

1-16 0.330.58 0.150.62 0.206 
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   5.2.6 ตนทุนคาอาหาร (บาท/กิโลกรัมอาหาร) ผลการศึกษาของกลุมที่ 1 เปรียบเทียบกลุมที่ 2 ไมพบความ

แตกตางทางสถิติ ทั้ง 4 ชวงระยะการเล้ียง และตลอดการเล้ียง 1-16 สัปดาห (Table 7) 
 

Table 7 Feed cost of thai native crossbred chicken (Bath/kilogram feed) 

Period 

(week) 

Treatment 
P value 

T1 (East) T2 (West) 

1-4 19.564.05 19.003.18 0.323 

5-8 27.962.95 27.893.94 0.518 

9-12 30.152.63 32.853.23 0.568 

13-16 35.763.09 39.302.96 0.721 

1-16 28.366.66 29.768.22 0.345 
 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 

จากผลวิจัยสมรรถภาพการผลิตทั้ง 2 กลุมไมพบความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) ทั้งนํ้าหนักตัว อัตราการเจริญ 

เติบโต ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ ประสิทธิภาพการใชอาหาร เปอรเซ็นตการตาย ตนทุนคาอาหาร โดยนํ้าหนัก

ตัวอายุ 16 สัปดาห เฉล่ียที่ 2,165.73 – 2,261.76 กรัมตอตัว (Table 2) ซ่ึงสูงกวารายงานของอํานวย เล้ียวธารากุลและคณะ 

(2555) ทดลองในไกลูกผสมพื้นเมืองไทยพบวานํ้าหนักที่ 16 สัปดาห เฉล่ียที่ 1,913.84 กรัมตอตัว อาจเพราะการทดลองครั้งน้ี

ใชอาหารไกเน้ือทั้งสองระยะการเล้ียงมีระดับโปรตีนที่สูงกวา(Table 1) อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียมีคา 18.06–19.91 กรัมตอ 

ตัวตอวัน (Table 3) พบวามีสูงกวารายงานของ เกรียงไกร โชประการและคณะ(2543) รายงานวาไกพื้นเมืองตลอดการเล้ียงมี 

การเจริญเติบโตวันละ 11.32 กรัม และสอดคลองกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2550) รายงานวาไกพื้นเมืองที่เล้ียง

ในชนบท มีการเติบโตเฉล่ียวันละ 10.48 กรัม  ทั้งน้ีไกที่ใชทดลองเปนไกลูกผสมที่ไดรับการพัฒนาสายพันธุใหมีสมรรถภาพ

การเติบโตที่สูงขึ้น และไดรับลักษณะดีเดนจากทั้งไกพื้นเมืองพันธุแทและไกสายพันธุทางการคา ประสิทธิภาพการเปล่ียน

อาหารเปนเน้ือไมพบความแตกตางสถิติ (Table 4) ตลอดการเล้ียงกลุมที่ 1 มีคา 2.22 ซ่ึงคาดีกวากลุมที่ 2 ที่มีคา 2.34 ซ่ึงผล

ทดลองดังกลาวมีคาเฉล่ียที่ดีกวาหากเปรียบเทียบกับ ไสว นามคุณ และคณะ (2544) ไดรายงานประสิทธิภาพการเปล่ียน

อาหารเปนเน้ือไกพื้นเมืองที่อายุ 4, 8 และ 12 สัปดาห มีคาเทากับ 2.45  2.56 และ 2.80 ตามลําดับ ปริมาณอาหารที่กิน 

(Table 5) ชวงการเล้ียง 13 – 16 สัปดาห พบวากลุมที่ 1 มีคามากกวากลุมที่ 2 พบความแตกตางทางสถิติ (P<0.05) สวน

ตลอดการเล้ียงทั้ง 2 กลุมไมแตกตางทางสถิติ  เปอรเซ็นตการตาย (Table 6) ของไกพื้นเมืองลูกผสมทางการคา 2 กลุม ตลอด

การเล้ียงไมพบความแตกตางทางสถิติตามลําดับ และตนทุนคาอาหาร (Table 7) ของ 2 กลุมการทดลองตลอดการเล้ียงไมพบ

ความแตกตางทางสถิติ โดยกลุมที่ 1  มีตนทุนคาอาหารตลอดการเล้ียงเฉล่ีย 28.36 บาท/กิโลกรัมอาหาร ซ่ึงต่ํากวากลุมที่ 2 มี

คาที่ 29.76 บาท/กิโลกรัมอาหาร ภาพรวมการทดลองครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา การไดรับแสงแดดชวงเชาและบายของโรงเรือนที่

ขวางตะวัน มีผลกระทบนอยตอสมรรถภาพการผลิต ทั้งน้ี มนัสนันท นพรัตนไมตรี และ วรางคณา กิจพิพิธ (2559) กลาววา

บริเวณเล้ียงที่ตางกันในโรงเรือนมีผลตออุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ มีผลตอความเครียดได แตการทดลองครั้งน้ีไกทดลองมี

สุขภาพแข็งแรง และการไดรับปจจัยบวกการสุขาภิบาลและจัดการส่ิงแวดลอมที่ดี จึงไมกระทบตอสมรรถภาพการผลิต 
 

7. ขอเสนอแนะ  
 

ควรมีการศึกษาคาพารามิเตอรอ่ืนทั้งทางกายภาพส่ิงแวดลอม คาโลหิตวิทยาและคาชีวภาพของไก ที่จะเปนสวน

สนับสนุนนํามาขยายผลเพื่อจัดการส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมในการเล้ียงไกตอไป 
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ผลของวิธีการเกบ็รกัษาตนพนัธุที่มีตอความงอก การแตกตาขาง  

และการเจรญิเตบิโตของรากของมันสําปะหลัง 

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 ซํ้า ทดสอบเก็บรักษาตนพันธุดวยวิธีการวาง 2 วิธี คือ วางกลางแจง และวางในรม วางที่ระยะเวลา        

ในการเก็บรักษา คือ 7 วัน และ 14 วัน  ผลการทดสอบ พบวา การเก็บรักษาตนพันธุทุกวิธีมีความงอกเฉล่ีย รอยละ 100 สวนผล

ของการเก็บรักษาตนพันธุตอการแตกตาขางของมันสําปะหลัง พบวา ในพันธุหวยบง 80 กรณีวางทอนพันธุกลางแจง มีการ

แตกตาขาง (6-8 ตา) ซ่ึงมากกวา กรณีวางทอนพันธุในรม (3 ตา) สําหรับผลของการเก็บรักษาตนพันธุตอการเจริญเติบโตของ

ราก โดยจํานวนรากของมันสําปะหลัง พบวา ในพนัธุหวยบง 80 ไมมีความแตกตางกันในแตละวิธีการเก็บรักษา (33-43 ราก) 

สวนพันธุเกษตรศาสตร 72 กรณี ระยะเวลาวาง 14 วัน มีจํานวนราก (26-30 ราก) มากกวากรณี ระยะเวลาวาง 7 วัน ที่ (10-

14 ราก)  สวนผลตอนํ้าหนักแหงรากของมันสําปะหลัง พบวา ในพันธุหวยบง 80 กรณีเก็บรักษาทอนพันธุในรมทุกเวลา และ

การวางกลางแจง ที่ระยะเวลาวาง 14 วัน ใหผลผลิต (0.764-0.972 กรัมตอกระถาง) สูงกวาการวางกลางแจง ที่ระยะเวลาวาง 

7 วัน (0.186 กรัมตอกระถาง) สวนในพันธุเกษตรศาสตร 72 นํ้าหนักแหงรากไมมีความแตกตางกันในแตละวิธีการเก็บรักษา 

 

คําสําคัญ: มันสําปะหลัง  วิธีเก็บรักษาตนพันธุ  การแตกตาขาง  จํานวนราก  นํ้าหนักแหงราก 
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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 เน่ืองจากมีความตองการใชมันสําปะหลัง

มากขึ้นอยางตอเน่ือง เพื่อรองรับการผลิตเปนพืชอาหารจําพวกแปง และกลุมผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง เพ่ือปอนเขาสูระบบ

นํ้ามันเชื้อเพลิงประเภทแกสโซฮอลในปจจุบัน ดังน้ัน การควบคุมดูแลใหมีการปลูกที่ไดความสมบูรณสงผลใหผลผลิตมาก จึงมี

ความจําเปนสําหรับเกษตรกรเปนอยางยิ่ง 

การเก็บรักษาทอนพันธุเพื่อเปนวัสดุปลูกที่มีคุณภาพ เปนกระบวนการหน่ึงในการขยายพันธุและเพิ่มผลผลิตมัน

สําปะหลัง  โดยเกษตรกรสวนใหญเก็บทอนพันธุไวขยายพันธุเองหรือนําทอนพันธุจากพื้นที่ใกลเคียงกันมาใช ระยะเวลาที่เก็บทอน

พันธุกอนปลูก มีมากนอยแลวแตความเหมาะสมของพื้นที่ สวนใหญอยูในระยะเวลา 6-15 วัน แตยังมีบางสวนที่ปลูกทันทีหลังจาก

ไดรับทอนพันธุมา หรือวางไวในพื้นที่เปนเวลานาน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2554)  วิธีการวางการเก็บรักษาตนพันธุมันสําปะหลัง

มีการใชวิธีการกองรวมวางนอน หรือการกองรวมวางตั้ง มีผลแตกตางกัน การเก็บรักษาที่เหมาะสมควรเก็บกองรวมวางตั้งบน

พื้นดินที่มีการสับพรวนดิน ใหสวนโคนของตนทุก ๆ ตนสัมผัสพื้นดิน พรวนดินกลบรอบ ๆ กอง ถาเปนฤดูแลงอาจจะมีการรดนํ้า

ชวย จะทําใหสามารถเก็บไวไดนานขึ้น (ศูนยวิจัยพืชไรระยอง, 2542)  ซ่ึงหากเก็บรักษาตนพันธุไดไมดีจะมีผลตอการแตกราก หรือ

แตกก่ิง และสงผลทําใหผลผลิตมีปริมาณตกต่ําไปดวย  ประกอบกับปจจุบันมีพันธุมันสําปะหลังที่ผานทดสอบการใหผลผลิตสูง

พบวามีจํานวนหลายพันธุ เชน พันธุเกษตรศาสตร 72  พันธุหวยบง 80 พันธุหวยบง 60 เปนตน (สกล, 2555) ดังน้ันเพื่อเปน

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 จังหวัดฉะเชิงเทรา นํามาทดสอบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือพื้นที่

ใกลเคียง 

2.   วางแผนการทดลองแบบ 2 x 2 แฟคทอเรียล มี 4 ซํ้า 
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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  โดยการหานํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหงของตนพันธุกอนเก็บรักษาและหลังเก็บรักษาท่ี

อายุการเก็บรักษาตาง ๆ กอนนําไปปลูก โดยการชั่งนํ้าหนักสดของตนพันธุ แลวสุมตัวอยางสดของตนพันธุ 500 กรัมเพื่อนําไป

อบในตูอบแหง โดยใชอุณหภูมิประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส จนไดนํ้าหนักแหง คงที่ คํานวณหาความชื้นตนพันธุจากสูตร 
 

เปอรเซ็นตความชื้น  =  (นํ้าหนักสด – นํ้าหนักแหง)  x  100 

       นํ้าหนักสด 
 

4.   ปลูกทดสอบและเก็บขอมูลของมันสําปะหลัง ที่อายุ 30 วันหลังปลูก ไดแก ความงอก การแตกตาขาง (จํานวนก่ิง)  

การเจริญเติบโตของราก (จํานวนรากสดและนํ้าหนักแหงของราก)   

 

4. ผลการทดลองและวิจารณ 
 

4.1 ความช้ืนของทอนพันธุ 

ในระยะเริ่มตนกอนการเก็บรักษาทอนพันธุ ตรวจสอบความชื้นพบวาพันธุหวยบง 80 มีความชื้นเฉล่ียรอยละ 43.07  

สวนพันธุเกษตรศาสตร 72  ความชื้นเฉล่ียรอยละ 50.58 (ตารางที่ 1) สวนหลังจากเก็บทอนพันธุดวยวิธีการวางและระยะเวลา

ที่เปล่ียนไปพบวา คาความชื้นมากขึ้นเม่ือเวลาผานไปมากขึ้น (ตารางที่ 2)  ทอนพันธุหวยบง 80 กรณีวางกลางแจง ความชื้น

ของทอนพันธุมากขึ้น จากรอยละ 47.80 เปนรอยละ 55.57 สวนกรณีวางในรมพบวาความชื้นไมแตกตางตามระยะเวลาการ

วาง แตมีคาความชื้นมากกวากรณีวางกลางแจงทุกชวงเวลา ไดแก รอยละ 62.77 เม่ือวางไวระยะเวลา 7 วัน และ รอยละ 

60.47 เม่ือวางไวระยะเวลา 14 วัน 
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ตารางที่ 1 ความชื้นของทอนพันธุ  )รอยละ ( กอนการเก็บรักษาทอนพันธุ 

พันธุมันสําปะหลัง ความช้ืน )รอยละ(  

หวยบง 80 43.08 b 

เกษตรศาสตร 72 50.58 a 

F- test ** 

** หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่คา P < 0.01 

 

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 

การเจริญเติบโตของมันสําปะหลังเม่ืออายุ 30 วันหลังปลูก (รูปที่ 2 และรูปที่ 3) มีการเจริญเติบโตดานการแตกตา

ขางเปนก่ิงและใบของมันสําปะหลัง  โดยการจากการเก็บขอมูล พบวา ในพันธุหวยบง 80 กรณีวางกลางแจง มีการแตกตาขาง

จํานวน 6 และ 8 ตา ในระยะเวลาการวางที่ 7 และ 14 วันตามลําดับ  ซ่ึงมากกวา กรณีวางทอนพันธุในรมซ่ึงมีการแตกตาขาง

เพียง 3 และ 5 ตา ในระยะเวลาการวางที่ 7 และ 14 วันตามลําดับ  สวนการแตกตาขางของมันสําปะหลัง ในพันธุ

เกษตรศาสตร 72 พบวา มีคาประมาณ 2-3 ตา ซ่ึงไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (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 6 a 8 a 2 3 

ในรม 3 b 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 ซ่ึงไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  แตในพันธุเกษตรศาสตร 72 พบวามี

ความแตกตางโดยในกรณีวางกลางแจง ระยะเวลาวาง 14 วัน มีจํานวนรากที่ 26-30 ราก มากกวากรณีวางในรม ระยะเวลา

วาง 7 วัน ที่มีจํานวนรากเพียง 10-14 ราก  (ตารางที่ 5)  ทั้งน้ี ระยะเวลาการเกิดรากของมันสําปะหลังแตละพันธุจะขึ้นอยูกับ

ลักษณะประจําพันธุและความอุดมสมบูรณของทอนพันธุ (กรมวิชาการเกษตร, 2545) โดยการเจริญเติบโตในชวงของการ

พัฒนาใบและรากในระยะ 15-90 วันหลังปลูก การเจริญเติบโตของรากและลําตนขึ้นอยูกับอาหารที่สะสมในทอนพันธุที่ปลูก 

หลังจากน้ันรากจะแผกระจายลึกลงในดิน เพื่อทําหนาที่ดูดนํ้าและธาตุอาหารในดิน โดยรากฝอยประมาณ 3-14 ราก จะเริ่ม

ขยายใหญขึ้นเพื่อทําหนาที่เก็บสะสมอาหารในชวงอายุ 60-90 วันหลังปลูกตอไป  (Hillock et al., 2002) ซ่ึงจํานวนรากของ

มันสําปะหลังจากการทดลองน้ีมีคาใกลเคียงกับการทดสอบของจิราพรและคณะ (2556) ซ่ึงทดสอบหาจํานวนรากของมัน

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 

นํ้าหนักแหงรากของมันสําปะหลังที่อายุ 30 วันหลังปลูก ในพันธุหวยบง 80 พบวา กรณีเก็บรักษาทอนพันธุโดยการ

วางกลางแจง ที่ระยะเวลาวาง 14 วันใหผลผลิต (0.972 กรัมตอกระถาง) ซ่ึง สูงกวาการวางที่ระยะเวลา 7 วัน (0.186 กรัมตอ

กระถาง) ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากการเก็บรักษาทอนพันธุในระยะเวลานานโดยเฉพาะในกลางแจง จะมีผลเชื่อมโยงกับการผลิต

ฮอรโมนที่มีผลตอการแตกตาและการเพิ่มการเจริญเติบโตได (Leihner, 1984)  สวนการปลูกโดยวางในรม ระยะเวลาการวาง 

7 วัน และ 14 วัน ใหผลนํ้าหนักแหงรากไมแตกตางกัน (0.764 กรัมตอกระถาง และ 0.765 กรัมตอกระถาง ตามลําดับ) สวน

ในพันธุเกษตรศาสตร 72 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในแตละการเก็บรักษา (ตารางที่ 6)  
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ตารางที่ 6 นํ้าหนักแหงรากของมันสําปะหลัง 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 ใหผลดีตอการแตกตาขางและนํ้าหนักแหงของราก

มันสําปะหลัง  สวนพันธุเกษตรศาสตร 72 เก็บรักษาโดยการวางทอนพันธุทั้งที่วางกลางแจงและวางในรม ที่ระยะเวลาการวาง 

14 วัน ใหผลดีตอจํานวนรากของมันสําปะหลัง  ทั้งน้ี ควรศึกษาในขอมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดตาง ๆ ในการศึกษาครั้งตอไป 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณแหลงทุนสนับสนุนวิจัยจาก ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และขอขอบคุณ ดร.ก่ิงกานท พานิชนอก นักวิจัยชํานาญการ สถานีวิจัยเขาหินซอน 

คณะเกษตรวิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูสนับสนุนทอนพันธุมันสําปะหลังประกอบการวิจัยและให

คําแนะนําตาง ๆ ที่เปนประโยชนในการวิจัย 
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บทคัดยอ  

 

ไกเปนสัตวปกที่มีความคุนเคยกับมนุษยมาชานาน ทั้งในดานของขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม 

นอกจากน้ีไกยังมีความสําคัญในแงของการเปนอาหารแกมนุษย ทั้งเน้ือไก ไขไก และขนไกก็สามารถนํามาทําเปนเครื่องประดับ

ไดอีกดวย ในสวนของเน้ือไก ยังถูกประยุกตใหเขากับเมนูอาหารในแตละทองถิ่น จนเปนอาหารที่สามารถเขาสูระบบทางการคา

ของแตละประเทศ และกลายเปนสินคาสงออกไดในปจจุบัน เน้ือไกไดรับความนิยมจากผูบริโภค และมีแนวโนมที่สูงขึ้นทุกป 

เพราะเน้ือไกเปนแหลงของสารอาหารที่อุดมไปดวยโปรตีน มีราคาไมแพง สามารถนําไปทําอาหารไดหลายอยาง และหาซ้ือไดงาย

ตามทองตลาดทั่วไป การเลือกซ้ือเน้ือไกที่สดและใหม สงผลตอรสชาติของอาหาร ผูบริโภคควรเลือกซ้ืออยางพิถีพิถันตั้งแต     

หีบหอ บรรจุภัณฑ ไปจนถึงสีของเน้ือไก ที่มีสีสดนากิน ไมซีดหรือมีจํ้าเขียว การชําแหละหรือควักไสเรียบรอย มีเน้ือมาก สังเกตุ

จากความหนาและแนนของเน้ืออก มีลักษณะไมเหี่ยวยน หนังไกกับเน้ือไกจะตองไมหลุดออกจากกัน และเก็บรักษาไวในหองเย็น

ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในของเน้ือไมสูงกวา 4 องศาเซลเซียสตลอดเวลา เพื่อใหไดเน้ือไกที่ดี สะอาด และปลอดภัยจาก

การปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย 

 

คําสําคัญ: เน้ือไก  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 และมีสวนเก่ียวของกับมนุษยมายาวนาน ทั้งในแงของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีกีฬาพื้นบาน และในแงของการนํามาประกอบอาหาร เน้ือไกเปนเน้ือสัตวที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคมากที่สุด และ

มีแนวโนมที่จะสูงขึ้นทุกป เน่ืองจากหาซ้ือ หรือจับจายไดงายตามทองตลาดทั่วไป และมีราคาไมแพง โดยแบงประเภทของเน้ือ

ไกออกเปน ไกทั้งตัว และ ไกตัดเปนสวน ซ่ึงแตละสวนก็มีวิธีการเลือกซ้ือที่พิถีพิถันแตกตางกันตามคุณภาพชั้นพิเศษ หรือ 

คุณภาพชั้นที่หน่ึงและชั้นที่สอง ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ในสวนของการเก็บรักษา

เน้ือไกที่ไมไดคุณภาพ ไมมีการควบคุมอุณหภูมิของเน้ือสัตวที่เหมาะสม สงผลใหเกิดการสะสมของเชื้อ Salmonella ซ่ึงเปน

เชื้อแบคทีเรียที่ไดรับการรายงานพบไดบอยที่สุด และกอโรคในมนุษยทําใหเกิดการเจ็บปวยได  
 

2. วัตถุประสงค  
 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอานไดทราบถึงประวัติความเปนมาของไกและเน้ือไก รวมไปถึงชี้ใหเห็นความ

ตองการในการบริโภคเน้ือไกของผูบริโภคในปจจุบัน นอกจากน้ียังแสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการเลือกซ้ือเ น้ือไกและ

ประกอบอาหารจากเน้ือไก เพื่อใหม่ันใจวาผูบริโภคจะไดรับประทานเน้ือไกที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ปราศจากการ

ปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย 
 

3. เนื้อหาของบทความ  
 

ไกเปนสัตวปกที่ มีความคุนเคยกับมนุษยกันมาชานาน โดยเฉพาะในเรื่องของการปรุงเปนอาหาร ไกไมไดมี

ความสําคัญในแงของการทําอาหารเทาน้ัน แตในดานของวัฒนธรรม เรามักจะเห็นเรื่องราวเก่ียวกับไก สอดแทรกอยูใน

ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อ นิทาน การละเลนพื้นบาน งานศิลปะ ภาพเขียน ถวยชาม งาน

จิตรกรรมตามโบราณสถาน ไกที่เรารูจักและเล้ียงกันน้ันมีความเก่ียวดองกับไกปาที่อาศัยอยูในปาทางตอนเหนือของประเทศ

อินเดีย ตอเน่ืองมาจนถึง พมา ไทย กัมพูชา และสุมาตรา ตามหลักฐานทางโบราณคดี พบวามนุษยในแถบหุบเขาและแมนํ้า

สินธุทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย โดยเฉพาะชาวอารยัน ไดนําไกปามาเล้ียงตั้งแตราว 2000 ป กอนคริสตกาล โดยเล้ียง

ไวเพื่อเลนชนกัน ใหไกชวยขันบอกเวลา หรือนําขนไกมาทําเปนเครื่องประดับ และใชกระดูกไกทําเปนเครื่องทํานาย 

บอกเหตุเภทภัย 

จากน้ันไกไดแพรกระจายไปทั่วเอเชีย โดยเฉพาะในจีน อียิปต และเปอรเซีย ตลอดจนแอฟริกา ดวยการติดตอ

คาขาย นอกจากน้ีสงครามยังทําใหไกแพรกระจายมายังอาณาจักรกรีกในยุโรป จนกระทั่งสมัยอาณาจักรโรมัน พบหลักฐานวา

มีการเล้ียงไกเน้ือและไกไข เพื่อนํามาทําเปนอาหาร นอกจากน้ีชาวตะวันตกยังเลือกใชไกเพศผูเปนสัญลักษณแสดงความเปน

ชาย ตามโบสถคริสตหลายแหงมีรูปไกติดไวเปนยอดแหลมของหลังคา ดวยเชื่อกันวาเสียงไกขันจะทําใหผีตกใจแลวเตลิด

ออกไป หรือแมแตพิธีเซนไหวและสังเวยผีสางเทวดา เพื่อรักษาความเจ็บปวย และขอชีวิต (Mildred, 2001; Sakchalathorn 

et al., 2013) เน้ือไกนอกจากจะเปนสวนหน่ึงของวิถีทางวัฒนธรรมแลว ยังถูกประยุกตใหเขากับเมนูอาหารในแตละทองถิ่น 

จนเปนอาหารที่สามารถเขาสูระบบทางการคาของแตละประเทศ และกลายเปนสินคาสงออก หรือนําเขาที่ติดอันดับตน ๆ 

ตามที่สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติไดระบุไวในป  พ.ศ. 2548 วาเน้ือสัตวที่ไดรับความนิยมในการ

บริโภคคือเน้ือไก และมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกป (มกอช, 2548) พฤติกรรมของผูบริโภค นิยมบริโภคเน้ือไก ไมเวนแมแต

ในชวงระยะเวลาที ่มีการระบาดของโรคไขหวัดนก  (Highly Pathogenic Avian Influenza; HPAI)  ยังพบวาผูบริโภคนิยม

ซ้ือเน้ือสัตวปกสด รวมถึงผลิตภัณฑจากสัตวปกจากแหลงจําหนายจากผูคารายยอยในตลาดสดทองถิ่น (Muladno et al., 

2009) เพราะเน้ือไกหรือเน้ือสัตวปกน้ัน เปนแหลงของสารอาหารที่อุดมไปดวยโปรตีน เปนสองเทาของเน้ือวัว (Dyah, 2015) 

แลวยังมีปริมาณไขมันที่ต่ํา สามารถหาซ้ือไดงายตามตลาดสดทั่วไป ราคาไมแพง และไมเปนขอจํากัดทางศาสนาและวัฒนธรรม 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1629 

(Mildred, 2001) จึงเปนกระแสนิยมในการรับประทานเน้ือไก และมีแนวโนมที่จะสูงขึ้น (Muladno et al., 2009) ทั้งน้ีทาง

องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ยังไดคาดการณวาในป พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) เน้ือไกจะ

ไดรับความนิยมมากที่สุดในโลก (OECD/FAO., 2017) ทั้งในดานของการผลิตและการบริโภคที่มากกวาเน้ือวัว เน้ือหมูและเน้ือ

แกะ (OECD., 2017) เน่ืองจากเน้ือไกน้ัน มีประสิทธิภาพในการแปรรูปอาหารในอุตสาหกรรมไดสูงกวาสินคาปศุสัตวชนิดอ่ืน ๆ 

(FAO., 2010) อีกทั้งในกระบวนการผลิตสัตวปกน้ันยังมีการปลอยกาซเรือนกระจก (greenhouse gas) ในปริมาณที่ต่ําอีกดวย 

(Caro et al., 2017) ประเทศทางภูมิภาคเอเชียตะวันออก อยางประเทศญ่ีปุนก็เปนอีกหน่ึงประเทศที่มีความตองการในการ

บริโภคเน้ือไก จึงมีการนําเขาเน้ือไกจากตางประเทศสูงขึ้น และคาดการณวาความตองการเน้ือไกในตลาดจะมีความตองการ

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง (กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, 2560) จากการคาดการณการผลิตเน้ือไกในตลาดโลก จะมีคาสูงขึ้น

รอยละ 1 เน่ืองจากในประเทศจีน บราซิล และอินเดีย มีแนวโนมความตองการในการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น สําหรับประเทศไทย

น้ัน คาดการณวาการสงออกจะเพิ่มขึ้นรอยละ 7 หรือ เทากับ 0.58 ลานตัน จากการสงออกเน้ือไกไปยังตลาดในสหภาพยุโรป 

สวนตลาดเดิมอยางเอเชียตะวันออกเฉียงใต เกาหลีใต และรัฐอาหรับเอมิเรตสการสงออกยังคงขยายตัว (กลุมวิจัยเศรษฐกิจ

การปศุสัตว, 2555) อยางไรก็ตามสามารถแบงผูที่นิยมบริโภคเน้ือไกเปน เพศชายและเพศหญิงไดในอัตราสวนที่สมดุลกันคือ 

รอยละ 52 และ รอยละ 48 ตามลําดับ โดยคาเฉล่ียอายุอยูที่ 25 ป และมีการศึกษาที่สูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไป นอกจากน้ี

พฤติกรรมรายจายของผูบริโภคสวนใหญจะใชในการซ้ืออาหารเพื่อบริโภค ในปริมาณที่มากกวารอยละ 50 ของรายไดตอเดือน 

(Muladno et al., 2009) ในป พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) มีการคาดการณวาประชากรโลกจะสูงถึง 9,000,000,000 คน และ

จะมีแนวโนมของรายไดเฉล่ียที่เพิ่มมากขึ้น จึงสามารถที่จะเดาไดวาประชากรโลกจะมีความตองการโปรตีนจากเน้ือสัตว 

ที่เพิ่มสูงขึ้น (Thea et al., 2017) 

ความนาสนใจของเน้ือไกไมไดมีเพียงความอรอย แตเปนแหลงโปรตีนสําคัญ ไมยิ่งหยอนไปกวาเน้ือสัตวประเภทอ่ืน ๆ 

เวลากินอาหารประเภทเน้ือสัตวเราจะนึกถึงโปรตีนกอน ถารางกายไมขาดโปรตีนแลว สารอาหารเกลือแรอ่ืน ๆ ก็มักไมขาด ใน

วัยเด็กก็สรางกลามเน้ือ (Ricardo et al., 2015; Shibani et al., 2015) สรางการเจริญเติบโตตามวัย ถาผูใหญก็ซอมแซมสวน

ที่สึกหลอ (Guoyao Wu., 2016) ซ่ึงเราสามารถนําไปทําอาหารไดหลายอยาง การสูญเสียความอรอยและสารอาหารอยูที่เลือด

ซ่ึงอยูในเน้ือในการปรุงอาหารประเภทเน้ือสัตวจึงจําเปนตองลางเร็ว ๆ หั่นแลวไมตองลางอีก ตองใชทันที กล่ิน รสชาติจะอยูใน

นํ้าซ่ึงอาจเปนความหวานและเค็มของเลือด (Sakchalathorn et al., 2013) เน้ือไกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ไกทั้งตัว 

(whole chicken) หมายถึง ซากไกที่สมบูรณประกอบดวยหัว ลําตัว ขาสองขาง และปก 2 ขาง สวนอีกหน่ึงประเภทคือ ไกตัด

เปนสวน (cutting part) หมายถึง ซากไกที่ตัดแบงออกเปนชิ้น ซ่ึงอาจจะแยกกระดูกหรือหนังออกหรือไมก็ได ตามวิธีการตัดแตง 

ไดแก เน้ืออก (breast meat) หมายถึง เน้ือสวนที่ตัดจากสวนอกตั้งแตไหลถึงสวนปลายของกระดูกนาอก สันใน (fillet meat) 

หมายถึง เน้ือสวนที่ติดกับกระดูกอก มีลักษณะเปนเสนยาว เน้ือขา (leg meat) หมายถึง สวนตั้งแตสะโพกถึงนอง เน้ือสะโพก 

(thigh meat) หมายถึง สวนบนของขาที่ตัดแยกออกจากสวนลําตัวและที่ขอตอที่เขา เน้ือนอง (drum stick) หมายถึง 

สวนลางของขาที่ตัดออกตรงสวนเขา และสวนแขง ปก (three joint wing) หมายถึง สวนปกทั้งหมดตั้งแตขอตอที่ไหลถึง

ปลายปก ปกบน (wing stick) หมายถึง ปกสวนที่ติดอยูกับลําตัวโดยตัดสวนปกปลายออก ปกกลาง (middle wing) หมายถึง 

ปกสวนที่อยูระหวางปกบนกับปลายปก ปกปลาย (two joint wing) หมายถึง ปกทั้งหมดที่ตัดสวนปกบนออกแลว และ

ปลายปก (wing tip) หมายถึง สวนปกปลายที่ตัดสวนบนออก (มกอช, 2548) 

การแบงคุณภาพตามคุณลักษณะที่ตองการบริโภคแบงออกเปน 2 สวนคือ ไกทั้งตัว (whole chicken) และไกตัด

เปนสวน (cutting part) ในสวนของไกทั้งตัว แบงออกเปน 3 ชั้นคุณภาพ ไดแก คุณภาพชั้นพิเศษ คุณภาพชั้นหน่ึง คุณภาพ

ชั้นสอง (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1) และในสวนของไกตัดเปนสวน แบงออกเปน คุณภาพชั้นพิเศษ และคุณภาพ

ชั้นหน่ึง (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2) ในสวนขอกําหนดดานคุณภาพของเน้ือไกที่สามารถยอมรับไดคือ เน้ือไกตาม

มาตรฐานตองผานการฆาและตัดแตงจากโรงฆาสัตวที่ถูกสุขลักษณะตามขอมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และ 

เน้ือไกตองอยูในสภาพสะอาด เน้ือแนน มีสีสมํ่าเสมอตามธรรมชาติ มีรอยช้ําหรือรอยฉีกขาดไดไมเกินเกณฑการแบงชั้น
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คุณภาพ และปราศจากกล่ินที่นารังเกียจ ปราศจากส่ิงแปลกปลอมทางกายภาพ ปราศจากวัตถุเจือปนอาหาร ที่อาจกอใหเกิด

อันตรายตอผูที่บริโภคได 

 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะของไกทั้งตัวตามเกณฑการแบงชั้นคุณภาพ 

คุณลักษณะ 
เกณฑที่กําหนด 

คุณภาพช้ันพิเศษ คุณภาพช้ันหน่ึง คุณภาพช้ันสอง 

รูปรางทั้งตัว สมบูรณมีอกเต็ม สมบูรณ มีอกไมเต็ม ไมสมบูรณ 

กระดูกอก โคงธรรมดาไปตามแนวอก คดเล็กนอย คดมาก 

หลัง ไมพิการไมโคง หรือคดงอ โคงหรือคดเล็กนอย คดมาก 

ขา ไมมีรอยช้ําหรือเลือดคลั่งบริเวณ

ผิวหนัง 

มีรอยช้ําหรือเลือดคลั่งบริเวณ

ผิวหนังเล็กนอย 

มีรอยช้ําหรือเลือดคลั่งท่ี

ผิวหนัง 

ปก มีครบทุกสวนรูปทรงปกติ  

และมีเนื้อเต็ม 

มีครบทุกสวนอาจผิดรูป

เล็กนอยและมีเนื้อเต็ม 

ครบทุกสวน ผิดรูปราง 

เน้ือทั้งตัว มีเนื้ออกหนาแนน หุมกระดูกออกได

เต็ม ไมเห็นสันกระดูก สมบูรณตาม

สายพันธุ 

เนื้อแนนนอยกวาชั้นพิเศษ มี

ความหนาพอสมควร หุม

กระดูกออกไดเต็ม 

เนื้อแนนนอยกวาชั้นหนึ่ง 

ขนออนและขนละเอียด ไมมี มีเล็กนอย มีมาก 

รอยฉีกขาดที่ผิวหนังทะลุ

ถึงช้ันเน้ือ 

สวนอกและขา ไมมีรอยฉีกขาด

รวมกันทุกแหงท่ัวตัวตองไมเกิน 1.3 

เซ็นติเมตร 

สวนอกและขา ไมมีรอยฉีกขาด

รวมกันทุกแหงท่ัวตัวตองไม

เกิน 1.3 เซ็นติเมตร หรือทุก

แหงท่ัวตัวตองไมเกิน 7.6 

เซ็นติเมตร 

มีรอยฉีกขาดท่ัวตัวเกิน 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 

หรือทุกแหงท่ัวตัวตองไมเกิน 5 

เซ็นติเมตร 

ใหมีไดท่ีสวนอกและขารวมกัน

ตองไมเกิน 5.0 เซ็นติเมตร 

หรือทุกแหงรวมกันตองไมเกิน 

7.6 เซ็นติเมตร 

ท่ัวตัวรวมกันตองมีขนาดไม

เกิน 8เซ็นติเมตร 

ที่มา: สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ. 2548 
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะของไกตัดเปนสวนตามเกณฑการแบงชั้นคุณภาพ 

คุณลักษณะ 
เกณฑที่กําหนด 

คุณภาพช้ันพิเศษ คุณภาพช้ันหนึ่ง 

เนื้อ เน้ือเต็มและแนน เน้ือเต็มและแนนพอสมควร 

ขนออน มีเล็กนอย มีพอสมควร 

รอยฉีกขาด ไมมี มีเล็กนอย 

หนังหลุด ไมมี มีเล็กนอย 

กระดูกหักและขอหลุด ไมมี มีเล็กนอย 

สีที่ผิดปกติ เชน เนื้อชํ้า ไมมี มีเล็กนอย 

ที่มา: สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ. 2548  
 

การเลือกซ้ือเน้ือไกสดจากตลาดทองถิ่น ผูบริโภคควรทําการตรวจสอบบรรจุภัณฑ เน้ือไกที่ไดคุณภาพควรบรรจุอยู

ในบรรจุภัณฑ ที่สะอาดและมิดชิดเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข คุณสมบัติของบรรจุภัณฑตองมีความทนทาน

ตอการจนสงไมฉีกขาดหรือเปนร ูเม่ือเก็บที่อุณหภูมิต่ํา และสามารถปองกันการดูดซึมกล่ินจากส่ิงแวดลอม เน้ือไกที่บรรจุภัณฑ

แลวใหเก็บรักษาไวในหองเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในของเน้ือไมสูงกวา 4 องศาเซลเซียสตลอดเวลา แตตองไมเกิน 7 วัน 

(มกอช, 2548) การเลือกซ้ือเน้ือไกที่สดและใหม สงผลตอรสชาติของอาหาร ดังน้ันผูบริโภคมีความจําเปนตองใชความพิถีพิถัน

ในการเลือกซ้ือวัตถุดิบเพื่อนํามาปรุงอาหารในแตละครั้ง รวมไปถึงการเลือกซ้ือเน้ือไกเชนกัน หนังไกกับเน้ือไกจะตองไมหลุด

ออกจากกัน ไมมีสีเขียวคลํ้า ไมเปนเมือก ไมมีกล่ินเหม็น ไมซีดจนเกินไป เม่ือใชน้ิวแตะดูตรงเน้ือไกตองไมบุมตามแรงกด การ

เลือกซ้ือเน้ือไกสวนตาง ๆ เพื่อนํามาปรุงอาหาร อาทิเชน สวนนอง ปก อาจนํามาทําอาหารเชน ทอด อบ หรือยาง เพราะเปน

สวนของกลามเน้ือที่ไดเดินออกกําลังกาย ทําใหกลามเน้ือแตละมัดแนน และยังมีไขมันแทรกอยู เวลานํามาทอด อบหรือยาง 

จะไดเน้ือที่นุมมัน สําหรับการเลือกซ้ือไกทั้งตัว ควรสังเกตดูสีของไก ไกสดมีสีนากิน ไมซีดหรือมีจํ้าเขียว การชําแหละหรือควัก

ไสเรียบรอย มีเน้ือมาก สังเกตจากความหนาและแนนของเน้ืออก มีลักษณะไมเหี่ยวยน ลูกตาไมลึกบุม คอและรอยเชือดยังสด 

ไมช้ํา (Sakchalathorn et al., 2013) เม่ือซ้ือไกสดมาแลวควรลางและแยกชิ้นสวนตามชนิดของอาหาร จัดแบงใสภาชนะ 

นําเขาตูเย็นชองแชแข็งทันที และเม่ือจะใชเน้ือไกมาประกอบอาหาร ใหนําออกมาจากชองแชแข็ง แลววางไวในตูเย็นชอง

ธรรมดา เพื่อใหนํ้าแข็งละลาย ไมควรนําเน้ือไกออกมารอนํ้าแข็งละลายนอกตูเย็น เพราะเน้ือไกสวนนอกที่ละลายกอน จะเสีย

ได โดยสังเกตจากเน้ือไกจะมีสีเขียวหรือเน้ือนุมผิดปกติ การเก็บเน้ือไกที่ดี และนํามาทําอาหารไดอยางรวดเร็ว ควรหั่นตาม

ลักษณะที่จะปรุงอาหาร แลวทําใหสุกประมาณ 70% อาจนํามารวนหรือลวกก็ได แลวนําเก็บเขาตูเย็นชองธรรมดา ไมควรนาน

เกิน 10 วัน จะทําใหความหอมหวานลดลง เพราะนํ้าแข็งที่แทรกอยูในเน้ือไกจะทําใหเน้ือไกมีรสชาติจืดขึ้น (Sakchalathorn 

et al., 2013) 

ปริมาณอาหารหน่ึงในสามของที่ผลิตได มักเกิดความสูญเสียขึ้นทั่วโลก ซ่ึงเปนปญหาที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

(Yukichika et al., 2018) อาหารจํานวนมากที่ไมไดถูกบริโภค และสูญเสียในชวงระหวางการเก็บเก่ียว และระหวางการขนสง 

จึงทําใหประชากรในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา มักประสบปญหาการขาดแคลนอาหาร (Julian et al., 2010) รวมไปถึงการ

เก็บรักษาที่ไมไดคุณภาพ ไมมีการควบคุมอุณหภูมิของเน้ือสัตวที่เหมาะสม สงผลใหเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่เพิ่มมาก

ขึ้นอีกดวย (Hossein et al., 2017) เน้ือไกในสวนของการคาเชิงพาณิชย ไดรับการรายงานวาเปนหน่ึงในอาหารที่มีการ
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ปนเปอนของเชื้อ Salmonella และ Campylobacter บอยที่สุดในโลก (Hong et al., 2006; Thea et al., 2018) ซ่ึงมีเชื้อ 

Salmonella เปนเชื้อที่มีการแพรกระจายอยางหลากหลายมากที่สุด และเปนปญหาสําคัญ ที่มีสวนเก่ียวของกับระบบ

สาธารณสุขศาสตร (Velusamy et al., 2012) โดยสวนมากจะไดรับการปนเปอนของเชื้อในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

อยางไรก็ตาม เชื้อ Salmonella มีมากกวา 1,500 ซีโรไทป แตก็มีเพียงไมก่ีซีโรไทป ที่ไดรับการรายงานการก็กอโรคในมนุษย 

อาทิเชน Salmonella Typhimurium, S. Enteritidis, S. Newport, S. Heidelberg และ S. Javiana เปนตน (Harbottle 

et al., 2006) ซ่ึงเชื้อ Salmonella ทําใหกอโรคตาง ๆ ได เชน โรคกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ (Gastroenteritis) โรค

ไขไทฟอยด (Typhoid fever) รวมไปถึงการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด (Bacteremia) (Darwin et al., 1999) ซ่ึงเน้ือไก

ดิบ และไขไกที่ไมสุก ไดรับการรายงานวาสามารถกอใหเกิดความเจ็บปวยแกผูที่บริโภคได (Jean-Yves, 1991) สาเหตุที่สําคัญ

ที่สงผลทําใหเกิดการเจ็บปวยมากขึ้น (foodborne illnesses)  คือ การเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลง

รูปแบบการดําเนินชีวิตหรือไลฟสไตล นิสัยในการรับประทาน มลพิษทางส่ิงแวดลอม การเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 

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) นอกจากน้ีในการเตรียมการประกอบอาหารที่ไมถูก

สุขลักษณะก็สามารถพบการปนเปอนของเชื้อ Campylobacter jejuni และ Salmonella spp. ไปสูเน้ือไกหรืออาหารได 

(Enne et al., 1990) เชน การปนเปอนเชื้อจากมีดของพอครัวที่ใชหั่นเน้ือไก รวมไปถึงเขียงไม และอุปกรณตัดแตงเน้ือสัตวใน

ครัวเรือนของผูบริโภค (Jianghui et al., 2017) 
 

4. เนื้อหาบทสรุป 
 

สุขภาพรางกายที่ปราศจากโรค แข็งแรง สมบูรณ สวนหน่ึงมาจากการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การ

เลือกซ้ือเน้ือไกเพื่อนํามาประกอบอาหาร จึงเปนส่ิงสําคัญที่ควรคํานึงถึงเปนลําดับตน ๆ การตรวจดูแหลงผลิต ที่ไดมาตรฐาน

ฟารมปศุสัตว บรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐาน ตองมีความทนทานตอการขนสงไมฉีกขาดหรือเปนรู ไมมีรอยรั่ว เก็บไวในอุณหภูมิที่

เหมาะสม ไมสูงกวา 4 องศาเซลเซียสตลอดเวลาและไมควรเกิน 7 วัน เน้ือไกมีเน้ือเต็มและแนน ไมมีสีเขียวคลํ้า ไมเปนเมือก 

ไมมีกล่ินเหม็น หนังไกอยูติดกับเน้ือไกไมหลุดออกจากกัน ในสวนของการเก็บรักษาเน้ือไกที่ เลือกซ้ือมาแลว ควรหั่นตาม

ลักษณะที่ปรุงจะนํามาประกอบอาหาร แลวทําใหสุกประมาณรอยละ 70 ดวยการรวนหรือลวก กอนนําเขาเก็บเขาตูเย็นในชอง

ธรรมดาและไมควรเก็บเกิน 10 วัน การประกอบอาหารหรือการปรุงอาหาร ก็เปนอีกหน่ึงปจจัยที่ผูบริโภคควรใหความสําคัญ

ทั้งเรื่องของ อุณหภูมิที่ใชประกอบอาหาร การปรุงอาหารใหสุก ไมบริโภคเน้ือไกดิบ รวมไปถึงเครื่องมือที่ใชในการประกอบ

อาหารตาง ๆ เชน เขียง หรือมีด ควรลางทําความสะอาด ใหถูกสุขอนามัยอยูเสมอ เพื่อปองกันการไดรับเชื้อ จากการ

รับประทานอาหารที่ปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย 
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การพัฒนาเครือ่งดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหโดยใชซูคราโลสเปนสารใหความหวาน 

The Development of Karonda (Carissa carandas L.) cordials  

using sucralose as a sweetener 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราสวนระหวางเน้ือมะมวงหาวมะนาวโหตอนํ้าและปริมาณซูคราโลสที่เหมาะสม

ในการผลิตเครื่องดื่มคอรเดียล โดยแปรผันอัตราสวนระหวางเน้ือมะมวงหาวมะนาวโหตอนํ้าเปน 20:80, 30:70, 40:60, และ 

50:50 ผลการทดลองพบวา เครื่องดื่มคอรเดียลที่ใชอัตราสวนระหวางเน้ือมะมวงหาวมะนาวโห 40 กรัม ตอนํ้า 60 มิลลิลิตร               

มีคาคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสดานความชอบโดยรวมสูงที่สุด (p≤0.05) ผลการใชซูคราโลสเปนสารใหความหวาน

แทนนํ้าตาลทรายที่ระดับ 0.01, 0.03, และ 0.05% พบวา เครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหทุกสูตรมีปริมาณกรดที่

ไทเทรตไดทั้งหมดไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตมีปริมาณของแข็งที่ละลายไดและคาความหนืดต่ํากวาสูตรควบคุมอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรที่เติมซูคราโลส 0.03% มีคาความเปนกรดเบส 

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด และฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด 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) เปนเครื่องดื่มชนิดหน่ึงที่ผูบริโภคชาวไทยไมคอยรูจักแพรหลายมากนัก นิยมผลิตจาก

ผลไมที่มีรสเปรี้ยว เชน สม หรือมะนาว มีลักษณะคลายสควอช แตมีความใสและมีสวนผสมที่ทําจากนํ้าผลไม ไมต่ํากวา 25%  

มีปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดมากกวา 30% และมีความเปนกรดคอนขางสูง คือ 2.0-2.5% ทําใหมีรสชาติเปรี้ยว นิยม

บริโภคโดยผสมกับโซดาและนํ้าผลไมตาง ๆ หรือใชเปนสวนผสมของเครื่องดื่มค็อกเทล ในประเทศไทยมีผลิตภัณฑเครื่องดื่ม

คอรเดียลวางจําหนายตามหางสรรพสินคาและรานคาที่จําหนายสวนผสมสําหรับเครื่องดื่ม ซ่ึงมีรสชาติใหผูบริโภคเลือกซ้ือเพียง

ไมก่ีรสชาติ เชน มะนาว เลมอน สม สตรอเบอรรี่ ราสเบอรรี่ เปนตน  

 มะมวงหาวมะนาวโห หรือที่เรียกกันทั่วไปวา ตนหนามแดง เปนผลไมพื้นบานไทยชนิดหน่ึงที่มีรสเปรี้ยว สามารถ

บริโภคไดทั้งผลดิบ ผลหาม และผลสุก คนสมัยใหมนิยมนํามาปลูกไวเพื่อประดับ เน่ืองจากเวลาออกผล ลักษณะของผลมีสีสัน

สวยงาม โดยผลดิบมีสีขาวอมชมพู ผลสุกมีสีแดงถึงมวงเขมจนกลายเปนสีดํา คนสมัยกอนปลูกมะมวงหาวมะนาวโหไวประจํา

บาน และนิยมบริโภคผลสด เน่ืองจากมีสรรพคุณทางยา และมีคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอรางกายมากมาย ประกอบดวยสาร

กลุมแอนโทไซยานิน ซ่ึงมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูง (จุฑามาศ ส่ือประสาร และคณะ, 2556) ดังน้ัน มะมวงหาวมะนาวโหจึงเปน

ผลไมพื้นบานไทยที่ศกัยภาพในการนํามาเปนผลไมเพื่อสุขภาพและสามารถนํามาใชประโยชนไดมากมาย เชน ใชสําหรับตกแตง

สีและรสชาติของอาหาร ใชในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพหรือนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑมะมวงหาวมะนาวโหอบแหง  

แชอ่ิม และเครื่องดื่มจากผลสุกของมะมวงหาวมะนาวโห เปนตน 

 งานวิจัยน้ีจึงมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาเครื่องดื่มคอรเดียลจากผลสุกของมะมวงหาวมะนาวโห โดยเติมซูคราโลสเปน 

สารใหความหวานแทนนํ้าตาลทราย เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑเครื่องดื่มนํ้าผลไมที่มีรสชาติแปลกใหม ซ่ึงเปนทางเลือกใหกับ

ผูบริโภค อีกทั้งยังเปนการนําวัตถุดิบพืชที่มีในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนและเพิ่มมูลคาใหกับผลไมพื้นบานอีกดวย 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1  เพื่อศึกษาอัตราสวนของเน้ือมะมวงหาวมะนาวโหและนํ้าที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มคอรเดียล 

2.2  เพื่อศึกษาปริมาณซูคราโลสที่เหมาะสมในการเปนสารใหความหวานแทนนํ้าตาลทรายตอคุณภาพทางเคมี

กายภาพ จุลินทรีย และประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

     3.1 การศึกษาอัตราสวนของเนื้อมะมวงหาวมะนาวโหและน้ําที่เหมาะสมในการผลิตเคร่ืองดื่มคอรเดียล 

          นําผลมะมวงหาวมะนาวโหระยะสุกซ่ึงมีสีมวงเขมจนเกือบดําควานเมล็ดออก ตมรวมกับนํ้าในอัตราสวนของเน้ือ

มะมวงหาวมะนาวโหตอนํ้า เทากับ 20:80, 30:70, 40:60 และ 50:50 จากน้ันทําการผลิตเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาว

โห โดยนํานํ้ามะมวงหาวมะนาวโหที่ไดทั้ง 4 สูตร ปริมาตร 68.5 มิลลิลิตร ตมที่อุณหภูมิ 75±2 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน  

5 นาที จากน้ันคอย ๆ เติมเพกติน 1.5 กรัม และนํ้าตาลทราย 30 กรัม (โดยผสมนํ้าตาลทรายกับเพกตินเขาดวยกันกอน)  

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 กล่ิน รสชาต ิเน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม ดวยสเกลความชอบแบบ 9-point hedonic scale โดยคะแนนเทากับ 

1 หมายถึง ชอบนอยที่สุด และคะแนนเทากับ 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด เพื่อคัดเลือกสูตรเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาว

โหที่มีอัตราสวนของเน้ือมะมวงหาวมะนาวโหตอนํ้าที่เหมาะสมไปศึกษาในขั้นตอนตอไป  
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3.2 การศึกษาปริมาณสารใหความหวานที่เหมาะสมในเคร่ืองดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห 

          นําเครื่องคอรเดียลคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรที่เหมาะสม ซ่ึงไดจากการคัดเลือกในขอ 3.1 มาศึกษาปริมาณ 

สารใหความหวานที่เหมาะสม โดยใชซูคราโลสแทนนํ้าตาลทราย 3 ระดับ ไดแก 0.01, 0.03 และ 0.05% โดยเครื่องดื่ม 

คอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรที่ใชนํ้าตาลทรายเปนสูตรควบคุม ทําการผลิตเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่มี

การใชซูคราโลสเปนสารใหความหวานแทนนํ้าตาลทรายตามวิธีการในขอ 3.1 จากน้ันนําไปศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพ 

จุลินทรีย และประสาทสัมผัส ในขั้นตอนตอไป 

3.3 การศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพ จุลินทรีย และประสาทสัมผัสของเคร่ืองดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห 

3.3.1 คุณภาพทางเคมีกายภาพ 

                1) คาสี 

วัดคาสีของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห โดยใชสมุดเทียบสี (Munsell book)  

 2) การวัดความเปนกรด-เบส (pH) 

                    วัดคา pH ของตัวอยาง ตามวิธีการที่ดัดแปลงจาก AOAC (2000) โดยใชเครื่อง pH meter  

 3) การวัดปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดทั้งหมด (total soluble solid) 

วัดปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดทั้งหมด ตามวิธีการที่ดัดแปลงจาก AOAC (2000) โดยใชเครื่อง hand 

refractometer และบันทึกปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดในหนวยองศาบริกซ (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)  

       ทําการสกัดสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในเครื่องดื่มมะมวงหาวมะนาวโห  ตามวิธีการที่ดัดแปลงจาก 

Singleton and Rossi (1965) ปเปตตัวอยาง 1 มิลลิลิตร ใสขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร เติมนํ้ากล่ัน 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 นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 765 

นาโนเมตร ดวยเครื่อง spectrophotometer คํานวณหาปริมาณสารประกอบฟนอลทัง้หมดโดยนําคาไปเปรียบเทียบกับกราฟ

มาตรฐานของกรดแกลลิก และรายงานผลในหนวยไมโครกรัมของกรดแกลลิกตอมิลลิลิตร (µg GAE/ml)  

7) การวิเคราะหฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ (antioxidant activity)  

       ทําการวิเคราะหฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระโดยวิธี 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 นําไปวัดคาดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 517 นาโน

เมตร โดยใชเครื่อง spectrophotometer และคํานวณหาเปอรเซ็นตฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ (% inhibition activity) 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1639 

3.3.2 คุณภาพทางจุลินทรีย  

ทําการวิเคราะหหาจํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมด (total plate count) โดยวิธีการ spread plate ในอาหารเล้ียงเชื้อ 

plate count agar ตามวิธีการของ AOAC (2000) และทําการวิเคราะหหาจํานวนยีสตและรา (yeast and mold)  

โดยวิธีการ spread plate ในอาหารเล้ียงเชื้อ 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 กล่ิน รสชาติ 

เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห ดวยวิธีการใหคะแนนความชอบแบบ 9 ระดับ 

(9 point-hedonic scale) (คะแนนเทากับ 1 คือ ไมชอบมากที่สุด และคะแนนเทากับ 9 คือ ชอบมากที่สุด) 
 

4. การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาอัตราสวนของเน้ือมะมวงหาวมะนาวโหและนํ้าที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาว

มะนาวโห วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยมี 1 ปจจัย ไดแก อัตราสวนของเน้ือมะมวงหาวมะนาวโหและนํ้า 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) และความแตกตางของคาเฉล่ียระหวาง 

ทรีทเมนตโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  
 

5. ผลการวิจัย 

    5.1 ผลการศึกษาอัตราสวนของเนื้อมะมวงหาวมะนาวโหและน้ําที่เหมาะสมในการผลิตเคร่ืองดื่มคอรเดียล 

         จากตารางที่ 1 พบวา ผูทดสอบใหคาคะแนนความชอบตอคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มคอรเดียล

มะมวงหาวมะนาวโหแตละสูตร ในดานสี กล่ิน รสชาต ิเน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p≤0.05)  โดยเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรที่มีอัตราสวนของเน้ือมะมวงหาวมะนาวโห 40 กรัมตอนํ้า 60 

มิลลิลิตร มีคาคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุด เทากับ 7.27 คะแนน รวมถึงคะแนนความชอบดานสี กล่ินของมะมวงหาว

มะนาวโห รสชาติ และเน้ือสัมผัสสูงกวาเครื่องดื่มคอรเดียลสูตรอ่ืน ๆ ดวย ดังน้ันจึงทําการคัดเลือกเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวง

หาวมะนาวโหสูตรไปใชในการศึกษาในขั้นตอไป 
 

ตารางที่ 1 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่มีอัตราสวนของเน้ือมะมวงหาว

มะนาวโหและนํ้าที่แตกตางกัน 

ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
สูตรเคร่ืองดื่มคอรเดียลทีม่ีอัตรสวนของเนื้อมะมวงหาวมะนาวโหและน้ําที่แตกตางกัน 

20:80 30:70 40:60 50:50 

ส ี 4.33±1.91c 5.63±1.32b 6.87±1.45a 6.57±1.40a 

กลิ่น 4.07±1.57c 5.77±1.47b 7.03±1.24a 6.73±1.28a 

รสชาต ิ 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 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐานที่มีตัวอักษร a-d กํากับแตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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  5.2 ผลการศึกษาปริมาณสารใหความหวานที่เหมาะสมตอคุณภาพของเคร่ืองดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห 

          จากผลการศึกษาอัตราสวนของเน้ือมะมวงหาวมะนาวโหและนํ้าที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวง

หาวมะนาวโห ในขอ 5.1 พบวา ผูบริโภคใหการยอมรับเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่มีอัตราสวนของเน้ือมะมวง

หาวมะนาวโห 40 กรัม ตอนํ้า 60 มิลลิลิตร มากที่สุด ดังน้ันจึงนําเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรที่น้ีมาศึกษา

ปริมาณสารใหความหวานที่เหมาะสม โดยใชซูคราโลสแทนนํ้าตาลทรายที่ความเขมขน 3 ระดับ ไดแก 0.01, 0.03, และ 

0.05% เม่ือนํามาวิเคราะหคุณภาพดานเคมีกายภาพ จุลินทรีย และประสาทสัมผัส ผลแสดงดังตารางที่ 2 พบวาลักษณะ

ปรากฏและสีของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรควบคุมมีสีแดงอมมวง (5R 5/12) และมีความหนืดมากกวาสูตร

ที่อ่ืน ๆ เน่ืองจากสูตรควบคุมมีการใสนํ้าตาลทรายซ่ึงเปนนํ้าตาลโมเลกุลคูที่มีโมเลกุลที่ใหญกวา จึงผลตอความหนืดของ

เครื่องดื่มที่มากกวาสูตรที่ใชซูคราโลส สวนเครื่องดื่มคอรเดียลสูตรที่ใชซูคราโลสเปนสารใหความหวานแทนนํ้าตาลจะมีลักษณะ

ปรากฏและสีใกลเคียงกันและไมแตกตางจากสูตรควบคุม โดยจะมีสีมวงอมแดง (5R 4/12) และมีความใสมากกวาสูตรควบคุม 

แตความหนืดนอยกวา เน่ืองจากซูคราโลสมีโมเลกุลที่เล็กกวานํ้าตาลทราย นอกจากน้ีในการศึกษาน้ีมีการใชซูคราโลสใน

ปริมาณที่นอยมากจึงไมสงผลตอสีของเครื่องดื่มคอรเดียล ซ่ึงงานวิจัยของ พิมพชนก พริกบุญจันทร และคณะ (2556) ไดศึกษา

เก่ียวกับการพัฒนานํ้าขาวกลองผสมนํ้าผักพรอมดื่มโดยเติมสารใหความหวาน 3 ชนิด คือ นํ้าตาลทราย ซอรบิทอล และนํ้าผ้ึง 

พบวาชนิดของสารใหความหวานที่แตกตางกันไมมีผลตอคาสี  L* แตมีผลตอคาสี a* และ b* จึงสงผลใหเครื่องดื่มที่เติมนํ้าผ้ึง

มีสีเหลืองอมนํ้าตาลเขมขึ้นกวาเครื่องดื่มที่เติมนํ้าตาลทรายและซอรบิทอล สวนการใชสารใหความหวานชนิดที่แตกตางกันไมมี

ผลตอความขนหนืดของนํ้าขาวกลองผสมนํ้าผักพรอมดื่ม และในงานวิจัยของ แสงระวี ณ พัทลุง (2558) ไดศึกษาการใชสารให

ความหวานซูคราโลสในผลิตภัณฑเครื่องดื่มนํ้าเห็ด พบวาสีของนํ้าเห็ดมีสีเหลืองออน จากการใสสารใหความหวานทําใหระดับ

ความเขมของสีลดลง ดังน้ันในการศึกษาน้ีจะเห็นไดวาการใชซูคราโลสเปนสารใหความหวานแทนนํ้าตาลทรายไมสงผลกระทบ

ตอคาสีและลักษณะปรากฏของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห 

คาความเปนกรด-เบส (pH) ในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห พบวาเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาว

โห ทั้ง 4 สูตร มีคาความเปนกรด-เบสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาว

มะนาวโหที่เติมดวยซูคราโลส 0.01% มีความเปนกรด-เบส สูงที่สุด เทากับ 3.16 ซ่ึงมีใกลเคียงกับสูตรควบคุม มีคาความเปน

กรด-เบส เทากับ 3.12  สวนผลิตภัณฑเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่เติมดวยซูคราโลสที่ระดับความเขมขน 0.03 

และ 0.05% ซ่ึงมีคาความเปนกรด-เบส ไมแตกตางกัน เทากับ 3.09 และ 3.10 ตามลําดับ จะเห็นไดวาการเติมนํ้าตาลทราย

ดวยซูคราโลสในผลิตภัณฑเดรื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหมีผลตอคาความเปนกรด-เบสไมแตกตางกันมากนัก ซ่ึง

งานวิจัยของ พิมพชนก พริกบุญจันทร และคณะ (2556) ไดศึกษาเก่ียวกับนํ้าขาวกลองงอกผสมนํ้าผักพรอมดื่ม พบวาในการ

เติมสารใหความหวานแทนนํ้าตาลทั้ง 3 ชนิด ในเครื่องดื่มนํ้าขาวกลองงอกผสมนํ้าผักพรอมดื่ม ไมสงผลตอความเปนกรด-เบส 

ของเครื่องดื่มนํ้าขาวกลองงอกผสมนํ้าผัก  

ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห ทั้ง 4 สูตร พบวาปริมาณของแข็งที่

ละลายไดทั้งหมดในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหแตละสูตรมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (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

โหสูตรควบคุมมีปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได  24.20ºBrix ซ่ึงสูงกวาสูตรอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากนํ้าตาลทรายมีมวลโมเลกุลที่

ใหญกวาสารใหความหวานซูคราโลส และในการศึกษามีการเติมสารซูคราโลสลงในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหใน

ปริมาณที่นอยกวานํ้าตาลทรายจึงไมสงผลตอคาปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลพร พุทธมี 

และคณะ (2559) ไดศึกษาผลของอัตราสวนของผลหนามแดงและนํ้าตอคุณของผลิตภัณฑกัมม่ีเยลล่ีหนามแดง พบวาปริมาณ

ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดในผลิตภัณฑกัมม่ีเยลล่ีหนามแดง มีคาคอนขางสูงน้ันเน่ืองมาจากผลิตภัณฑมีสวนประกอบของ

นํ้าตาลทรายชนิดตาง ๆ ซ่ึงละลายนํ้าได เชน กลูโคส ฟรุกโตส และซูโครส เปนตน 
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ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรทไดในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหทั้ ง 4 สูตร แสดงดังตารางพบวา 

เครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหแตละสูตรมีปริมาณกรดทั้งหมดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (p>0.05)  

โดยเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรควบคุมมีปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรทได เทากับ 0.26% และเครื่องดื่ม 

คอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่เติมซูคราโลส 0.01, 0.03 และ 0.05% มีคาปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรทได เทากับ 0.28  

0.27 และ 0.24% ตามลําดับ ซ่ึงเครื่องดื่มคอรเดียลสูตรที่เติมซูคราโลสมีคาไมแตกตางกับสูตรควบคุมที่ใชนํ้าตาลทราย ดังน้ัน

จะเห็นไดวาการเติมซูคราโลสไมสงผลตอการเปล่ียนแปลงปริมาณกรดทั้งหมด 

ความหนืดของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหทั้ง 4 สูตรแสดง พบวามีคาความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p<0.05) โดยเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรควบคุม มีคาความหนืดสูงที่สุดเทากับ 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

ควบคุมที่ใชนํ้าตาลทรายมีคาความหนืดสูงกวาสูตรที่ที่เติมดวยซูคราโลส ทั้งน้ีเน่ืองจากนํ้าตาลทรายนอกจากจะเปนสารให

ความหวานแลว ยังมีคุณสมบัตใินการเปนสารใหความหนืด หรือใหนํ้าหนัก หรือจัดเปนสวนประกอบใหญของเน้ือ (body) ของ

เครื่องดื่ม (วรุณีย วงศธนสารสิน, 2543) นอกจากน้ีเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหมีการเติมซูคราโลสในปริมาณที่

นอยมาก จึงไมสงผลตอคาความหนืด ซ่ึงเครื่องดื่มคอรเดียลโดยทั่วไปจะมีเน้ือสัมผัสทีค่อนขางหนืดกวานํ้าผลไม  
 
ตารางที ่2 คุณภาพทางเคมีกายภาพของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่ใชซูคราโลสเปนสารใหความหวาน 

คุณภาพทางเคมีกายภาพ 
สูตรเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห 

สูตรควบคุม ซูคราโลส 0.01% ซูคราโลส 0.03% ซูคราโลส 0.05% 

ลักษณะปรากฏ     

คาสี 5R 5/12 5R 4/12 5R 4/12 5R 4/12 

คาความเปนกรด-เบส (pH) 3.12±0.01ab 3.16±0.03a 3.09±0.00b 3.10±0.03b 

ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได (Brix) 24.20±0.01a 3.16±0.03b 3.01±0.01c 2.92±0.06c 

ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไทเทรตได (%) ns 0.26±0.02 0.28±0.43 0.27±0.01 0.24±0.01 

คาความหนืด (cP) 33.50±0.10a 30.60±0.01b 30.87±0.40b 30.53±0.41b 

ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด (µg GAE/g) 107.71±0.28b 111.08±1.47a 112.44±0.74a 112.65±0.28a 

ฤทธ์ิการตานอนุมูลสระ (%) 26.64±0.76b 31.36±0.52a 31.33±0.18a 36.36±0.26a 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐานที่มีตัวอักษร a,b,c กํากับแตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  )p<0.05),  
ns  คือ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05), สูตรควบคุม คือ เคร่ืองดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหทีใ่ชน้ําตาลทราย 30 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 
 

ผลการวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหทั้ง 4 สูตร พบวา

เครื่องดื่มคอรเดียลแตละสูตรมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงดัง

ตารางที่ 3 โดยเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรควบคุมมีปริมาสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด เทากับ 107.71 µg 

GAE/ml ซ่ึงแตกตางจากเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่เติมซูคราโลสทั้ง 3 ระดับ ไดแก 0.01, 0.03 และ 0.05%  

มีสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด เทากับ 111.08, 112.44 และ 112.65 µg GAE/ml ตามลําดับ ซ่ึงในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวง

หาวมะนาวโหทั้ง 4 สูตร มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดลดลงจากผลสด (117.86 µg GAE/ml) เน่ืองจากเครื่องดื่ม 

คอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหผานกระบวนการใหความรอนดวยวิธีการพาสเจอรไรซ จึงอาจทําใหมีการสูญเสียสารประกอบ 

ฟนอลิกไปในระหวางการแปรรูป ทั้งน้ีเครื่องดื่มคอรเดียลสูตรที่ใชซูคราโลสทั้ง 3 ระดับ มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด
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ไมแตกตางกัน แตมีปริมาณสูงกวาสูตรควบคุม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วชิราภรณ ผิวลอง และคณะ (2556)  

ไดศึกษาอิทธิพลของระยะเวลาสุกตอสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพของมะมวงหาวมะนาวโห พบวาผลสุกของมะมวงหาวมะนาวโห 

มีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด และปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมดสูงที่สุด และปริมาณสารฟนอลิก

ทั้งหมด ปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมดมีความสัมพันธกับฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระในทุกระยะการสุกของมะมวงหาวมะนาวโห 

ทั้งน้ีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดที่สูงมีผลมาจากการสุกที่เพิ่มขึ้น   

ผลการวิเคราะหฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระทั้งหมดในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหทั้ง 4 สูตร พบวามีแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  โดยเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรควบคุมมีฤทธ์ิการตานอนุมูลสระ

ทั้งหมด เทากับ 26.64% ซ่ึงแตกตางจากเครื่องคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่ใชซูคราโลสทั้ง 3 ระดับ ไดแก 0.01, 0.03 

และ 0.05% มีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ เทากับ 31.36, 31.33 และ 36.36% ตามลําดับ จะเห็นไดวาฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ

ทั้งหมดในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหทั้ง 4 สูตร มีแนวโนมลดลงจากผลสดที่มีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ เทากับ 

67.81% ทั้งน้ีเน่ืองจากฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระอาจจะเกิดการสูญเสียไปในระหวางขั้นตอนการแปรรูปเครื่องดื่มคอรเดียลที่มี

การใหความรอนในระดับพาสเจอรไรซซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการสูญเสียฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ โดยสารสําคัญที่มี

ฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระ เชน สารประกอบฟนอลิกหรือสารแอนโธไซยานิน จะเกิดจากการสลายตัวจากการสัมผัสกับ 

ความรอนในระหวางการตมได  

ผลการวิเคราะหหาจํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมดในเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหทั้ง 4 สูตร พบวาผลิตภัณฑ

เครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่ใชสารซูคราโลสที่ระดับความเขมขน 0.01, 0.03 และ 0.05% และสูตรควบคุม  

ตรวจพบจํานวนจุลินทรียทั้งหมดเทากับ 1×103 CFU/g และตรวจไมพบยีสตและราทั้งหมด ซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชนนํ้าผลไม (มผช.1452/2554) คือ ในผลิตภัณฑเครื่องดื่มนํ้าผลไม ตองมีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดไมเกิน 1×104 โคโลนีตอ

ตัวอยาง 1 มิลลิลิตร และมีจํานวนยีสตและราในผลิตภัณฑเครื่องดื่มนํ้าผลไม ไมเกิน 100 โคโลนีตอตัวอยาง 1 มิลลิลิตร ดังน้ัน

เครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหจึงมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 

ผลจากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่ใชซูคราโลสเปนสารให

ความหวานแทนนํ้าตาล  3 ระดับ ไดแก 0.01, 0.03 และ 0.05% ดวยวิธี 9-Point Hedonic Scale โดยใชผูทดสอบที่ไมผาน

การฝกฝน จํานวน 30 คน ทําการประเมินความชอบดานสี กล่ิน เน้ือสัมผัส รสชาติและความชอบโดยรวม พบวาเครื่องดื่ม 

คอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่ใชซูคราโลสทั้ง 4 สูตร มีคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสแตละดานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) ยกเวนดานสี ผูทดสอบใหคะแนนความชอบไมแตกตางกัน (p>0.05) แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหที่ใชซูคราโลสเปนสารใหความหวาน 

ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
สูตรเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโห 

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 

กล่ิน 7.03±1.24a 5.90±1.74b 6.93±1.01a 6.30±1.64ab 

รสชาต ิ 6.33±2.17a 4.00±2.03b 6.96±1.73a 4.80±2.59b 

เน้ือสัมผัส 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 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐานที่มีตัวอักษร a,b,c กํากับแตกตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  )p<0.05),  
ns  คือ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05), สูตรควบคุม คือ เคร่ืองดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหทีใ่ชน้ําตาลทราย 30% 
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ผูทดสอบใหการยอมรับเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรใชซูคราโลส 0.03% มากที่สุด โดยมีคะแนน

ความชอบโดยรวมสูงที่สุดเทากับ 7.76 คะแนน ในดานสี ผูทดสอบใหคะแนนความชอบเทากับ 6.96 คะแนน ความชอบดาน

กล่ินเทากับ 6.93 คะแนน ความชอบดานรสชาตเิทากับ 6.96 และความชอบดานเน้ือสัมผัสเทากับ 7.23 คะแนน รองลงมาคือ 

สูตรที่ใชซูคราโลส 0.05 เปอรเซ็นต มีคะแนนความชอบโดยรวมเทากับ 6.06 คะแนน ความชอบดานสีเทากับ 6.33 คะแนน 

ความชอบดานกล่ินเทากับ 6.30 คะแนน ความชอบดานรสชาตเิทากับ 4.80 คะแนน และความชอบดานเน้ือสัมผัสเทากับ 6.63 

คะแนน สวนสูตรที่ใชซูคราโลส 0.01 เปอรเซ็นต มีคะแนนความชอบโดยรวมเทากับ 5.00 คะแนน ความชอบดานสีเทากับ 

6.50 คะแนน ความชอบดานกล่ินเทากับ 5.90 คะแนน ความชอบดานรสชาติเทากับ 4.00 คะแนน และความชอบดานเน้ือ

สัมผัสเทากับ 4.20 คะแนน 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

เครื่องดื่มคอรเดียลที่ใชอัตราสวนระหวางเน้ือมะมวงหาวมะนาวโห 40 กรัม ตอนํ้า 60 มิลลิลิตร มีคาคะแนน

ความชอบทางประสาทสัมผัสดานความชอบโดยรวมสูงที่สุด (p≤0.05) การใชซูคราโลสเปนสารใหความหวานแทนนํ้าตาลทราย

ที่ระดับ 0.03% สงผลใหเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหมีคาความเปนกรดเบส ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด 

และฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระสูงที่สุดเทากับ 3.16, 112.65 ไมโครกรัมของกรดแกลลิกตอมิลลิลิตร และ 36.36% ตามลําดับ 

โดยตรวจพบจํานวนจุลินทรียทั้งหมดในตัวอยางเทากับ 1×103 CFU/ml และตรวจไมพบยีสตและรา ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนํ้าผลไม (มผช.1452/2554) และเครื่องดื่มคอรเดียลมะมวงหาวมะนาวโหสูตรที่ใชซูคราโลส 0.03% 

มีคาคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุดเทากับ 7.76 คะแนน อยูในระดับชอบปานกลาง 
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การเพาะเลี้ยงแพลงกตอนพืชภายใตสภาวะแหลงกาํเนิดแสงทีต่างกนั:  

กรณศีึกษา Chlorella (Chlorella sp.)   

The Cultural of Phytoplankton Under Different Light source Condition:  

A Case of Chlorella (Chlorella sp.) 
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาแสงสีตางกัน 4 สี คือ แสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน) หลอด LED สีแดง 

(620-625 nm), หลอด LED สีนํ้าเงิน (460-465 nm) และหลอด LED เขียว (520-525 nm) ที่ใชในการเพาะเล้ียงคลอเรลลา 

(Chlorella sp.) โดยมีเซลลเฉล่ียเริ่มตน 83.94 x 103 เซลล เม่ือส้ินสุดการทดลองพบวา แสงจากหลอด LED สีแดง (620-

625 nm) สามารถเพิ่มจํานวนเซลลคลอเรลลา (Chlorella sp.) ไดมากที่สุด โดยมีเซลลเฉล่ีย 1,432.20 x 103 เซลล รองลงมา

ลําดับที่สอง คือ แสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน) มีเซลลเฉล่ีย 1,270.99 x 103 เซลล ลําดับที่สาม 

คือ หลอด LED สีนํ้าเงิน (460-465 nm) มีเซลลเฉล่ีย 898.73 x 103 เซลล และลําดับที่ส่ี คือ หลอด LED สีเขียว (520-525 nm) 

มีเซลลเฉล่ีย 344.08 x 103 เซลล 

ผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนของการเพิ่มจํานวนเซลลคลอเรลลา (Chlorella sp.) พบวาการเพิ่มจํานวนเซลล

ของคลอเรลลา (Chlorella sp.) มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยในการเพาะเล้ียง 

คลอเรลลา (Chlorella sp.) ดวยแสงสีแดงจากหลอด LED สีแดง (620-625 nm) ใหผลผลิตของเซลลเพิ่มมากที่สุดและปริมาณ

การส้ินเปลืองไฟฟาของหลอด LED นอยกวาปริมาณการส้ินเปลืองไฟฟาของหลอดฟลูออเรสเซนต  

 

คําสําคัญ: หลอด LED  การเพาะเล้ียง  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

ในการเจริญเติบโตของพืชทั่วไปและการพัฒนาการเพาะเล้ียงพืชในหลอดทดลองระบบปด (Huges, 1981) การเพาะเล้ียง

เน้ือเยื่อในหลอดทดลองระบบปดโดยทั่วไปจะใชแสงหลอดฟลูออเรสเซนต จะชวงความยาวคล่ืนแสงระหวางความยาว 350-

750 นาโนเมตร ,โดยจะมีการผสมของหลายชวงความยาวคล่ืนแสงและใหผลในการเจริญเติบโตของพืชในหลอดทดลองระบบ

ปด  เม่ือไมนานมาน้ีหลอด LED  ไดถูกนํามาพัฒนาและใชเพื่อเปนทางเลือกใหมของพลังงานแสง  สําหรับระบบการเพาะเล้ียง

พืชซ่ึงหลอด LED มีความนาสนใจเน่ืองจากมีความยาวคล่ืนที่แนนอนและชวงแถบความยาวคล่ืนแสงแคบมีขนาดเล็กระยะการ

ใชงานนานและใหความรอนต่ํา (Brown, 1995)     

แพลงกตอนพืชมีความสําคัญตอหวงโซอาหาร (food chain) ในแหลงนํ้าทุกชนิด คือเปนผูผลิตเบื้องตน หรือเปนหวง

แรกของโซอาหาร ดังน้ันการเพาะเล้ียงแพลงกตอนพืช จึงมีผลดีในดานการควบคุมคุณภาพและเพิ่มปริมาณมากในระยะเวลาที่

ส้ัน ในดานการผลิตตนพันธุที่ปราศจากโรคดวยเทคนิคปลอดเชื้อ  แตปจจัยที่สําคัญอยางหน่ึงที่มีผลโดยตรงตอการพัฒนาและ

เจริญเติบโต คือ แสง 

ในดานการเพาะเล้ียงเน้ือแพลงกตอนพืช ในหองปฏิบัติการไมนิยมนําแสงจากธรรมชาติหรือแสงจากดวงอาทิตยมาใช

เน่ืองจากความไมสะดวก, ไมสามารถควบคุมความเขมแสงและระยะเวลาการใหแสงได  ดังน้ันจึงนิยมใชแสงสังเคราะหดวย

หลอดฟลูออเรสเซนต อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน ระยะเวลาใหแสงวันละ 12-16 ชั่วโมง  ซ่ึงหลอดฟลูออเรสเซนตมีอัตรา

ส้ินเปลืองพลังงานไฟฟามากกวาหลอด LED, หลอดฟลูออเรสเซนตมีการปลอยความรอนมากกวาหลอด LED ทําให

เครื่องปรับอากาศตองทํางานมากเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในหองปฏิบัติการ, หลอด LED มีอายุการใชงานที่ยาวนานและ

สามารถทนตอสภาพการเปด-ปด และที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือหลอดฟลูออเรสเซนตจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เน่ืองจาก

ภายในบรรจุไอของปรอทขณะทีห่ลอดไฟ LED มีผลกระทบนอยกวา 

ดังน้ันดวยขอดีหลายประการของหลอด LED จึงควรมีการศึกษาวิจัยคุณสมบัติของหลอด LED วาจะมีผลอยางไรตอ

การเพิ่มผลผลิตของแพลงกตอนพืช เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร, พลังงานไฟฟาและประสิทธิผลตอการเพิ่ม

ผลผลิต  

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของคลอเรลลา (Chlorella sp.) ภายใตสภาวะแหลงกําเนิดแสงที่ตางกัน 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริโภคพลังงานไฟฟาจากหลอดฟลูออเรสเซนสและหลอด LED ในการเพาะเล้ียงคลอเรลลา 

(Chlorella sp.) 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 มีการศึกษามากมายเก่ียวกับการประยุกตใชแสงจากหลอด LED เพื่อการเพาะปลูกดอกไม, ผลไมและผักหลายชนิด 

โดยชวงแสงสีแดงมีผลตอการเพิ่มการสังเคราะหแปง  (Saebo et al., 1995) ในขณะที่ชวงแสงสีนํ้าเงินมีผลตอการพัฒนาคลอ

โรพลาส, การสรางคลอโรฟลลและการเปดปากใบ (Senger, 1992) และมีรายงานวาชวงแสงสีนํ้าเงินมีผลเจริญเติบโตของเมล็ด

ผักกาดและชวงแสงสีแดงและนํ้าเงินมีผลตอกระบวนการสังเคราะหแสงของขาวสาลี (Goins et al., 1997;Tanaka et al., 

1998)  

หลายงานกลาววาแสงสีแดงมีความสําคัญตออัตราการยืดตัวของลําตน, การตอบสนองของรงควัตถุ, และการ

เปล่ียนแปลงรูปรางลักษณะของพืช (Schuerger, 1997) แสงสีนํ้าเงินมีความสําคัญตอการสังเคราะหแสงของคลอโรฟลล, การ

สังเคราะหเอนไซด, การจับคูกับของคลอโร พลาสและโฟโตซินเทซิส (Tibbtts, 1983), หลอด LED สีนํ้าเงินและสีแดงไดถูก
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นํามาใชศึกษาเก่ียวกับการสังเคราะหแสงอยางแพรหลาย (Tennessen, 1994)  อยางไรก็ตามในการศึกษาหลายครั้งใหผล

ออกมาวาผลของหลอด LED มีผลตอการตอบสนองของสรีรศาสตรที่ตางกัน  และผลของการเจริญเติบโตของพืชและการ

พัฒนารูปรางลักษณะของพืชที่เล้ียงในหลอดทดลองระบบปดที่ตางกันดวย (Kong  Sik shin, 2008) 

การศึกษา Capsicum annuum เม่ือไดรับแสงสีแดงจะสามารถสรางชีวมวลไดมากกวาการไดรับแสงสีขาว (Brown 

et al., 1995) ในขณะที ่Triticum aestivum ที่เจริญเติบโตภายใตหลอด LED สีแดงมีนํ้าหนักรากแหงนอยกวาที่เจริญเติบโต

ภายใตแสงสีขาวอยางมีนัยสําคัญ (Goins et al., 1997) 

จากการศึกษาการเพาะเล้ียง Spirulina  platensis  โดยใชแสงจากหลอดแอลอีดี (แดง, เหลือง, นํ้าเงิน, เขียวและ

ขาว) พบวาแสงจากหลอดแอลอีดีสีแดงมีผลตอการเจริญเติบโตมากที่สุดและรองลงมาคือแสงจากหลอดแอลอีดีสีขาว, เหลือง, 

เขียวและนํ้าเงิน ตามลําดับ (Chin et al, 2007) 

จากการศึกษาผลกระทบของหลอด LED สีแดง ,หลอด LED สีนํ้าเงิน ,หลอด LED สีแดงผสมสีนํ้าเงิน และหลอด

ฟลูออเรสเซนต  ทีมีผลตอการเจริญเติบโตของหนอ  Lium  oriental  Hybrid (Pesaro) ที่เพาะเล้ียงในหลอดแกวระบบปด

พบวาแสงหลอด LED สีแดงผสมสีนํ้าเงินมีผลตอการเจริญเติบโตของหนอทั้งขนาด, นํ้าหนักสด, นํ้าหนักแหงและจํานวนราก

มากที่สุด (Mei et al., 2002) 

จากการศึกษาผลกระทบของหลอด LED สีแดง , หลอด LED สีนํ้าเงิน, หลอดฟลูออเรสเซนต  ตอการเจริญเติบโต

และพัฒนารูปรางของตนองุนที่เล้ียงในหลอดทดลองระบบปดพบวาหลอด LED สีแดง, หลอดฟลูออเรสเซนตและหลอด LED 

สีนํ้าเงิน  มีผลตอความสูงและจํานวนใบตอตนองุนพันธุ  Hybrid  Franc และพันธุ  Ryuukyuuganebu ในหลอดทดลองจาก

มากมาหานอยตามลําดับ (Puspa et al., 2008) 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 1. การเพาะเล้ียงและวิเคราะหคลอเรลลา (Chlorella sp.)  

1.1 เตรียมนํ้าโดยใชนํ้าทะเลธรรมชาติในการเพาะเล้ียง เพื่อปองกันการปนเปอน (contamination) ฆาเชื้อในนํ้า

ทะเลดวยไฮโปคลอไรดในอัตราสวน 16 กรัมตอนํ้า 1 ตัน หลังจากน้ัน 12 ชั่วโมง เติมโซเดียม-ไธโอซัลเฟตเพื่อทําใหตะกอน

คลอรีนเปนกลางในอัตรา 40-45 กรัมตอนํ้า 1 ตัน โดยนํ้าที่ใชมีความเค็ม 27 ppt  

1.2 นํานํ้าที่ไดขั้นตนมากรองดวยไสกรองแลวกรองดวยแผนกรอง 0.47 ไมครอน หลังจากน้ันบรรจุนํ้าปริมาตร 

900 มิลลิลิตรในฟลาสกขนาด 1 ลิตร และ น่ึงแรงดันที่ 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 ตัวอยางนําไปเล้ียงที่อุณหภูมิคงที่ 25 องศาเซลเซียส  โดยใชแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน)

จํานวน 30 ตัวอยาง, หลอด LED สีแดง (620-625 nm) จํานวน 30 ตัวอยาง, หลอด LED สีนํ้าเงิน (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 ที่ระดับความเชื่อม่ัน 

95 % (อนันตชัย เขื่อนธรรม, 2542) 

2. วัดการส้ินเปลืองไฟฟา 

2.1 วัดปริมาณการส้ินเปลืองไฟฟารวมของแผงหลอดฟลูออเรสเซนต, เครื่องอัดอากาศและเครื่องปรับอากาศใน

สภาพปฏิบัติการจริงเปนเวลา 240 ชั่วโมง 
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2.2 วัดปริมาณการส้ินเปลืองไฟฟารวมของแผงหลอด LED, เครื่องอัดอากาศและเครื่องปรับอากาศในสภาพ

ปฏิบัติการจริงเปนเวลา 240 ชั่วโมง 

2.3 เปรียบเทียบอัตราการส้ินเปลืองไฟฟา 

 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาอิทธิพลของแสงสีตาง ๆ ตอการเจริญเติบโตของคลอเรลลา โดยศึกษาแสงสีตางกัน 4 สี คือ แสงสีขาว

จากหลอดฟลูออเรสเซนต, หลอด LED สีแดง, หลอด LED สีนํ้าเงินและหลอด LED สีเขียวภายใตการควบคุมปจจัยแวดลอมใน

หองปฏิบัติการเดียวกันมีผลการศึกษาดังน้ี 

 

Table 1 Average cell density of Chlorella sp. under difference Light sources condition. 

 Light sources 
                  Cell density of Chlorella sp. ( x103 cells/mL) 

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 หมายถึงเคลวินซ่ึงเปนหนวยที่ใชกับการวัดเฉพาะในหนวยของหลอดฟลูออเรสเซนสเทานั้น 

**nm หมายถึงนาโนเมตรซ่ึงเปนหนวยที่ใชวัดความยาวคลื่นแสงของหลอด LED แตละชนิดส ี(ไมสามารถใชวัดกับหลอดฟลูออเรสเซนสได) 

 

 
 

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. 

 

*หมายถึงมีนัยยะสําคญัทางสถิตทิี่ 0.05  **หมายถึงมีนัยยะสาํคัญทางสถติิที่ 0.01 
 

Table 3 Total electric consumption. 

ปริมาณการส้ินเปลืองไฟฟาของเคร่ืองใชไฟฟารวม  จํานวนหนวยไฟฟา  

การส้ินเปลืองไฟฟารวมของแผงหลอดฟลูออเรสเซนต, เครื่องอัดอากาศ และเครื่องปรับอากาศ 

ในสภาพปฏิบัติการจริงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเปนเวลา 240 ชั่วโมง 

909.56 

การส้ินเปลืองไฟฟารวมของแผงหลอด LED, เครื่องอัดอากาศ และเครื่องปรับอากาศ 

ในสภาพปฏิบัติการจริงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเปนเวลา 240 ชั่วโมง 

761.20 

 

เริ่มตนการทดลองเตรียมคลอเรลลาที่มีจํานวนเซลลเริ่มตนเฉล่ีย 83.94 x103 เซลล ในทุกชุดการทดลอง  เม่ือ

ดําเนินการทดลองเสร็จส้ิน ผลการทดลองปรากฏดังน้ี 

นับครั้งที่ 2 ในปริมาตร 1,000 ml โดยสุมนับจํานวนเซลล จากจํานวนคลอเรลลาในแสงแสงสีขาวจากหลอดฟลูออ

เรสเซนต, หลอด LED สีแดง, หลอด LED สีนํ้าเงินและหลอด LED สีเขียว พบวาคลอเรลลามีจํานวนเซลลเพิ่มเฉล่ียเทากับ 

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 สีนํ้าเงินและหลอด LED สีเขียว พบวาคลอเรลลามีจํานวนเซลลเพิ่มเฉล่ียเทากับ 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 สีนํ้าเงินและหลอด LED สีเขียวพบวาคลอเรลลามีจํานวนเซลลเพิ่มเฉล่ียเทากับ 

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 สีนํ้าเงินและหลอด LED สีเขียว พบวาคลอเรลลามีจํานวนเซลลเพิ่มเฉล่ียเทากับ 

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 สีนํ้าเงินและหลอด LED สีเขียว พบวาคลอเรลลามีจํานวนเซลลเพิ่มเฉล่ียเทากับ  

1,270.99, 1,432.20, 898.73และ 344.08 (x103 เซลล) ตามลําดับ 

จากการนําจํานวนเซลลเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นของคลอเรลลาดวยแสงสีแดงจากหลอด LED สีแดงใหจํานวนเซลลเฉล่ียมาก

ที่สุด 1,432.20 x103 เซลล รองลงมาคือ แสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต 1,270.99 x103 เซลล แสงสีนํ้าเงิน 898.73 

x103 เซลล และแสงสีเขียว 388.48 x103 เซลล  มาวิเคราะหคาความแปรปรวนเพื่อหาความแตกตางทางสถิติ พบวาการใช

Light sources n Mean S.D. p-value 

Fluorescent (6500 K) 30 1,270.99 0.47 0.03* 

Red bulbs LED (620-625 nm) 30 1,432.2 0.57 0.02* 

Blue bulbs LED (460-465 nm)  30 898.73 0.45 0.03* 

Green bulbs LED (520-525 nm) 30 344.08 0.32 0.01** 
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แสงสีตาง ๆ ในการเพาะเล้ียงคลอเรลลามีผลใหจํานวนเซลลของคลอเรลลาที่เพิม่ขึ้นเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P≤0.05) น่ันคือแสงสีตางกันที่ใชในการเพาะเล้ียงคลอเรลลามีผลทําใหเซลลของคลอเรลลาที่เพิ่มขึ้นแตกตางกัน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาอิทธิพลของแสงสีตาง ๆ ตอการเจริญเติบโตของคลอเรลลา (Chlorella sp.)  โดยศึกษาแสงสีตางกัน 4 

สี คือ แสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน), หลอด LED สีแดง (620-625 nm), หลอด LED สีนํ้าเงิน 

(460-465 nm) และหลอด LED สีเขียว (520-525 nm) เปนระยะเวลา 10 วัน สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. เม่ือทําการวิเคราะหความแปรปรวนของจํานวนเซลลคลอเรลลา พบวาแสงสีที่ตางกันมีผลทําใหเซลลของคลอ

เรลลามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % 

2. ผลทางสถิติพบวาการเพาะเล้ียงคลอเรลลาที่แสงสีแดงจากหลอด LED สีแดงมีอัตราการเพิ่มของเซลลเฉล่ียมาก

ที่สุด รองลงมาคือแสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต, หลอด LED สีนํ้าเงินและหลอด LED สีเขียวตามลําดับ ซ่ึงมีอัตราการ

เพิ่มขึ้นของเซลลเฉล่ียแตกตางกันและใหผลแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) ซ่ึงสอดคลองกับผลศึกษาของ Chin 

et al. (2007) วาการเพาะเล้ียง Spirulina  platensis พบวาแสงจากหลอด LED สีแดงมีผลตอการเจริญเติบโตมากที่สุด 

3. ปริมาณการส้ินเปลืองไฟฟารวมของแผงหลอดฟลูออเรสเซนต, เครื่องอัดอากาศ และเครื่องปรับอากาศเม่ือ

เปรียบเทียบกับปริมาณการส้ินเปลืองไฟฟารวมของแผงหลอด LED, เครื่องอัดอากาศและเครื่องปรับอากาศในสภาพ

ปฏิบัติการจริงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเปนเวลา 240 ชั่วโมง มีคาแตกตางกันถึง 148.36 หนวย หากมีการนําไป

ประยุกตใชในเชิงธุรกิจจะสามารถลดปริมาณการส้ินเปลืองไฟฟาตอปไดในมาก 

จากการศึกษาทดลองครั้งน้ีสามารถสรุปไดวาการเพาะเล้ียงคลอเรลลาภายใตแสงสีแดงจากหลอด LED สีแดงมีความ

เหมาะสมมากที่สุด คือมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉล่ียของเซลลมากที่สุดและปริมาณการส้ินเปลืองไฟฟาของเครื่องใชไฟฟารวมนอย

กวาปริมาณการส้ินเปลืองไฟฟารวมของแผงหลอดฟลูออเรสเซนต 

 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียการเจริญเติบโตของคลอเรลลา เม่ือเทียบแสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรส

เซนตที่ระยะเวลา 10 วัน พบวาฟลูออเรสเซนตมีคาเฉล่ียการเจริญเติบโตคลอเรลลา 1,270.99 x103 หลอด LED ทั้ง 3 สี สงผล

ใหคาเฉล่ียการเจริญเติบโตของคลอเรลลาแตกตางกับการใชแสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดย

การใชแสงสีเขียวสงผลถึงความแตกตางของการเจริญเติบโตสูงสุด 

ปริมาณการส้ินเปลืองไฟฟารวมของแผงหลอดฟลูออเรสเซนตและอุปกรณอ่ืน ๆ เทากับ 909.56 หนวย ในขณะที่

ปริมาณการส้ินเปลืองไฟฟารวมของแผงหลอด LED และอุปกรณอ่ืน ๆ เทากับ 761.20 หนวย   

 

ขอเสนอแนะ 

จากการผลศึกษาสามารถนําไปพัฒนาตอยอดเชิงธุรกิจในสวนของธุรกิจการผลิตอาหารสัตวนํ้าวัยออนทั้งแบบ Pure 

Culture และ Mass Culture  อีกทั้งยังสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อการเพาะเล้ียงแพลงกตอนพืช, พรรณไมนํ้า, สาหรายและ

พืชอ่ืน ๆ ได 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส (1 และ 2 % w/v)  

ตอการเหลือรอดของ Lactobacillus paracasei ในสภาวะเลียนแบบระบบยอยอาหารและผลิตภัณฑเยลล่ีเหลวสูตรนํ้าสม              

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 ในผลิตภัณฑเยลล่ีเหลวสูตรนํ้าสม หลังการเก็บรักษาเปนเวลา 4 สัปดาห        

ที่อุณหภูมิ 4 ºC พบวาเซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 2% w/v มีผลทําให L. paracasei เหลือรอดมากกวา

เซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตอยางเดียวและเซลลอิสระ  
  

คําสําคัญ: การหอหุมเซลล  โอลิโกฟรุคโตส  สภาวะเลียนแบบระบบยอยอาหาร  ผลิตภัณฑเยลล่ีเหลว 

 

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 ผลิตภัณฑอาหารที่เสริมจุลินทรียที่มีประโยชนหรือโพรไบโอติก (probiotics) ซ่ึงบทบาทสําคัญของโพรไบโอติกตอ

สุขภาพน้ันจะเนนแนวทางการปองกันไมไดเปนการรักษา โดยชวยในการรักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหาร จากคํากลาว

ที่วา “การรับประทานอาหารที่ดีจะทําใหมีสุขภาพที่ดี” ซ่ึงโพรไบโอติกเปนปจจัยหน่ึงที่สําคัญในการชวยระบบการยอยและ

สงเสริมการทํางานของระบบขับถาย ส่ิงเหลาน้ีลวนสงเสริมใหรางกายของผูบริโภคมีสุขภาพที่ดี 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

ผลิตภัณฑโพรไบโอติกที่มีสวนประกอบของนํ้านมน้ันเปนขอจํากัดของผูบริโภคบางกลุม เชน ผูที่มีภาวะไมยอยนํ้าตาลแลคโตส 

(lactose intolerance) ผูแพโปรตีนในนม (milk protein allergy) และผูบริโภคอาหารมังสวิรัติบางกลุม ดังน้ันจึงมีการ

ศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลิตภัณฑอาหารเสริมโพรไบโอติกที่ไมมีสวนประกอบของนํ้านมเพื่อเพิ่มทางเลือกใหผูบริโภคกลุมดังกลาว 

อีกทั้งเปนการเพิ่มผลิตภัณฑใหมใหกับผูบริโภคกลุมอ่ืน ๆ ดวย ในงานวิจัยน้ีมีความสนใจในการศึกษาผลิตภัณฑเยลล่ีเหลว

เสริมโพรไบโอติก ผลิตภัณฑเยลล่ีเหลวสามารถตักหรือใชหลอดดูดรับประทานได เปนอาหารวางที่รับประทานไดงาย คํานิยาม

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ตาม มผช. 518/2547 เยลล่ีเหลว หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําผลไม ผัก ธัญชาติ หรือ

สมุนไพรมาคั้นหรือสกัดแลวผสมกับสารใหความหวานและสารที่ทําใหเกิดเจล เชน เจลาติน คาราจีแนน วุน ในปริมาณที่

เหมาะสมที่จะทําใหผลิตภัณฑอยูในลักษณะเหลว (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2547) ส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการ

ผลิตผลิตภัณฑโพรไบโอติก คือ การที่ ผูบริโภคจะไดรับประโยชนจากการบริโภคอาหารโพรไบโอติกน้ัน จุลินทรีย                       

โพรไบโอติกจะตองเหลือรอดในระหวางกระบวนการผลิต การเก็บรักษา รวมทั้งในระบบทางเดินอาหารของมนุษยดวย โดย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 346) พ.ศ. 2556 เรื่อง การใชจุลินทรียโพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2) ของไทย 

กําหนดวาตองมีโพรไบโอติกในผลิตภัณฑอาหารไมนอยกวา 106 cfu/g ตลอดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑอาหารน้ัน 

(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกระทรวงสาธารณสุข, 2556) ดังน้ันการคิดคนวิธีที่จะรักษาการมีชีวิตเหลือรอด

ของจุลินทรียโพรไบโอติกใหมากขึ้นในระหวางกระบวนการผลิต การเก็บรักษาและการบริโภคผลิตภัณฑ จึงไดมีการนําการ

หอหุมเซลลหรือกระบวนการไมโครเอนแคปซูเลชัน (microencapsulation) ดวยเทคนิคเอ็กทรูชัน (extrusion) ซ่ึงเปนวิธีการ

ดั้งเดิมและใชกันโดยทั่วไปในการทําเม็ดเจลไฮโดรคอลลอยด (Krasaekoopt, W. et al., 2003) สารหอหุมที่นิยมนํามาใช คือ 

อัลจิเนต งานวิจัยของ Ding &Shah (2007) ทําการศึกษาการทนตอกรด เกลือนํ้าดี และความรอนของโพรไบโอติก ไดแก 

Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum, L. salivarius, L. plantarum, L. acidophilus, L. paracasei 

และ B. lactis พบวาโพรไบโอติกที่ถูกหอหุมจะมีความสามารถในการทนตอกรด เกลือนํ้าดีและความรอนไดดีกวาเซลลที่ไมถูก

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

ในผลิตภัณฑเยลล่ีเหลวยังมีขอมูลไมมากนัก งานวิจัยน้ีจึงมีแนวคิดในการเสริมจุลินทรียโพรไบโอติกในผลิตภัณฑเยลล่ีเหลว 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1655 

โดยเลือกใชนํ้าสมเปนวัตถุดิบและใชโพรไบโอติก คือ L. paracasei เพื่อเปนแนวทางในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและเปน

การเพิ่มทางเลือกผลิตภัณฑอาหารใหกับผูบริโภคหลายกลุมมากขึ้น  

 

2. วัตถุประสงค  
 

2.1  เพื่อศึกษาผลผลิตที่ไดจากกระบวนการหอหุมเซลลโพรไบโอติกที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิ

โกฟรุคโตสโดยเทคนิคเอ็กทรูชัน 

2.2  เพื่อประเมินการเหลือรอดของโพรไบโอติกที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสในสภาวะ

เลียนแบบระบบยอยอาหารมนุษย 

2.3  เพื่อประเมินการเหลือรอดของโพรไบโอติกที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสใน

ผลิตภัณฑเยลล่ีเหลว 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 การศึกษาผลผลิตที่ไดจากกระบวนการหอหุมเซลลโพรไบโอติกที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับ            

โอลิโกฟรุคโตสโดยเทคนิคเอ็กทรูชัน 

 3.1.1 การหอหุมเซลลโพรไบโอติก 

  โพรไบโอติกที่ใชในงานวิจัยน้ี 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 จากน้ันจึงนําไปหยดลงในแคลเซียมคลอไรดความเขมขน 1% 

w/v ปริมาตร 200 ml (แคลเซียมคลอไรดตองมีอุณหภูมิต่ํา) โดยใชหลอดฉีดยาขนาด 1 ml และระยะหางระหวางปลายเข็ม

จากผิวนํ้า 28 cm จากน้ันแชเม็ดเจลไว 5 นาที แลวใชตะแกรงที่ปลอดเชื้อ กรองเม็ดเจลออกแลวจึงลางดวยนํ้ากล่ันที่ปลอด

เชื้อ เซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส เตรียมไดโดยนําอัลจิเนต 1% w/v ผสมกับโอลิโกฟรุคโตส 1% หรือ 2% 

w/v ขึ้นรูปใหเปนเม็ดเจลโดยใชวิธีเอ็กทรูชัน 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 จากน้ันเท

โซเดียมซิเตรท ความเขมขน 2% w/v ปริมาตร 90 ml เขยาใหเม็ดเจลแตก แลวทําการวิเคราะหจุลินทรียดวยเทคนิค spread 

plate ในอาหารเล้ียงเชื้อ MRS agar บมในที่อุณหภูมิ 37 ºC เปนเวลา 48 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนี แลวคํานวณหาคาการ

เหลือรอดของเซลลหลังการหอหุม (%) โดยแทนคาในสูตร = (จํานวนเซลลภายหลังการหอหุม/จํานวนเซลลกอนการหอหุม) x 

100 (Krasaekoopt, W. et al., 2014) 
 

3.2 การประเมินการเหลือรอดของโพรไบโอติกที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสใน

สภาวะเลียนแบบระบบยอยอาหารมนุษย 

 เตรียมตัวอยางเม็ดเจลที่ผานการหอหุมเซลลแลวใสในหลอดทดลองที่ผานการฆาเชื้อ จากน้ันเติม

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) จากน้ันนํามาเขยา (Vortex) 

ใหเม็ดเจลแตกทําการวิเคราะหจุลินทรียดวยวิธี Spread plate ในอาหารเล้ียงเชื้อ MRS agar บมที่อุณหภูมิ 37 ºC เวลา 48 

ชั่วโมง แลวทําการคํานวณผลในหนวย log CFU/g (Nualkaekul, S. et al,. 2013) 
 

3.3 การประเมินการเหลือรอดของโพรไบโอติกที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสใน

ผลิตภัณฑเยลล่ีเหลว 

3.3.1 การผลิตผลิตภัณฑเยลล่ีเหลว 

   สวนประกอบในการผลิตเยลล่ีเหลว คือ นํ้าสมเขียวหวาน 600 ml นํ้าตาลทราย 75 g                 

คาราจีแนน 6 g และกรดซิตริก 1.95 g จากน้ันนําสวนผสมทั้งหมดมาทําการเคี่ยวใหสวนผสมละลายลายทั้งหมด เม่ือสวนผสม

ละลายหมดแลวมาทําการบรรจุในภาชนะขวดแกว  

 3.3.2 การประเมินการเหลือรอดของโพรไบโอติกในผลิตภัณฑเยลล่ีเหลว 

ทําการเตรียมโดยนําเซลลอิสระ เซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตและเซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนต 

รวมกับโอลิโกฟรุคโตส ปริมาตร 1 ml ในผลิตภัณฑเยลล่ีเหลวสูตรนํ้าสม และนําไปเก็บที่อุณหภูมิแชเย็น 4+2 ºC โดยเก็บ

รักษาเปนเวลา 4 สัปดาห ในทุก 1 สัปดาห จะนําตัวอยางออกมาเพื่อตรวจนับจํานวนเซลลโพรไบโอติก ทําไดโดยการเติม

โซเดียมซิเตรต ความเขมขน 2% w/v ลงไปในผลิตภัณฑ จากน้ันเขยาจนเม็ดเจลแตก แลวทําการวิเคราะหจุลินทรียดวย

เทคนิค spread plate ในอาหารเล้ียงเชื้อ MRS agar บมในที่อุณหภูมิ 37 ºC เปนเวลา 48 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนีและ

คํานวณในหนวย  log CFU/g  

 

4. ผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย 
 

 4.1 ผลผลิตที่ไดจากกระบวนการหอหุมเซลลโพรไบโอตกิที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุค

โตสโดยเทคนคิเอ็กทรูชัน 

  จากการศึกษาขนาดของเม็ดเจลที่ไดจากกระบวนการหอหุมเซลล L. paracasei ดวยอัลจิเนตรวมกับ             

โอลิโกฟรุคโตส แสดงดังตารางที่ 1 ผลพบวาขนาดของเม็ดเจลที่หอหุมดวยสารตางกันมีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 

ขนาดของเม็ดเจลอยูในชวง 2.91-3.08 mm โดยเซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 2 % w/v มีขนาดของเม็ด

เจลใหญที่สุด การเติมโอลิโกฟรุคโตสในปริมาณที่มากขึ้นมีผลทําใหเม็ดเจลมีขนาดที่ใหญขึ้นเน่ืองจากเปนการเพิ่มมวลสารของ

เม็ดเจล (Krasaekoopt, W. et al., 2014) สวนการศึกษาการรอดชีวิตของเซลลหลังการหอหุมดวยสารตางกันมีคาแตกตาง

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) 
การเหลือรอดของเซลลหลังการ

หอหุม (%) 

อัลจิเนต 2.91+ 0.20 b 81.60+ 1.09 c 

อัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 1% 2.93+ 0.23 b 85.37+ 0.70 b 

อัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 2% 3.08 + 0.06 a 91.57+ 1.37 a 

ตัวอักษรในแนวตั้งที่แตกตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 
  

 4.2 การเหลือรอดของโพรไบโอติกที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสในสภาวะเลียนแบบ

ระบบยอยอาหารมนุษย 

  จากการศึกษาการเหลือรอดของโพรไบโอติกที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสใน

สภาวะเลียนแบบระบบกระเพาะอาหารและลําไส แสดงดังตารางที่ 2 ผลพบวาเซลลอิสระ เซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนต เซลลที่

หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส  1% และ 2% w/v น้ันมีจํานวนการเหลือรอดแตกตางกันทางสถิติ  )p<0.05) ซ่ึง

เซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 2% w/v มีการรอดชีวิตสูงที่สุด คือ 88.71% แสดงใหเห็นวาการเติมโอลิโก 

ฟรุคโตสในกระบวนการหอหุมเซลลมีผลทําใหโพรไบโอติกมีการรอดชีวิตในระบบทางเดินอาหารมากขึ้น ซ่ึงมีความเปนไปไดวา

โอลิโกฟรุคโตสที่มีคุณสมบัติไมถูกยอยในระบบทางเดินอาหารสวนบนจะทําหนาที่อุดรูพรุนบนเม็ดเจล ทําใหขัดขวางการแพร

ของกรดไปสัมผัสกับเม็ดเจล ซ่ึงสามารถปกปองเซลลใหรอดชีวิตไดมากกวาการไมเติมโอลิโกฟรุคโตส สวนเซลลที่หอหุมดวย 

อัลจิเนตเพียงอยางเดียวและเซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 1% w/v มีจํานวนการเหลือรอดไมแตกตางกัน

ทางสถิติ (p>0.05) ดังน้ันปริมาณการเติมโอลิโกฟรุคโตสในการหอหุมเซลลก็มีผลตอการเหลือรอดของเซลลโพรไบโอติกดวย 

การเติมในปริมาณที่ไมเพียงพอก็ไมมีผลทําใหโพรไบโอติกรอดชีวิตมากขึ้นได แตเม่ือเติมโอลิโกฟรุคโตสในปริมาณที่เพียงพอจะ

สงผลตอการไปปดรูพรุนมากขึ้น จึงมีผลทําใหมีจํานวนเซลลรอดชีวิตในสภาวะเลียนแบบระบบยอยอาหารไดมากขึ้นดวย อีก

ทั้งขนาดของเม็ดเจลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส 2  % w/v มีขนาดใหญกวาจึงมีพื้นที่ผิวนอยกวาในการสัมผัส

กับกรดหรือเบสในระบบกระเพาะอาหารและลําไส จํานวนจุลินทรียจึงมีจํานวนเหลือรอดที่สูงกวา  )Iyer, C. & Kailasapathy, 

K., 2005) สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาที่ทําการศึกษาการหอหุมเซลลโพรไบโอติกดวยอัลจิเนตรวมกับชูการบีท (sugar 

beet) และชิโครี (chicory) ซ่ึงเปนพืชที่อุดมไปดวยสารพรีไบโอติก ผลพบวาการเติมพืชดังกลาว 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 

สารที่ใชหอหุมเซลล 
จํานวนเซลลที่เหลือรอด (log CFU/g) การเหลือรอดของเซลล 

(%) 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 

ตัวอักษรในแนวตั้งที่แตกตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 
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 4.3 การเหลือรอดของโพรไบโอติกที่ผานการหอหุมเซลลดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสในผลิตภณัฑเยลล่ี

เหลว 

  จากผลการศึกษาการเหลือรอดของ L. paracasei ที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสใน

ผลิตภัณฑเยลล่ีเหลวสูตรนํ้าสมที่ทําการเก็บรักษาเปนเวลา 4 สัปดาห ที่อุณหภูมิแชเย็น (4±2 ºC) แสดงดังภาพที่ 1 โดยตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใชจุลินทรียโพรไบโอติกในอาหารไดกําหนดใหปริมาณเชื้อจุลินทรียโพรไบโอติกที่มี

ชีวิตคงเหลือไมนอยกวา 6 log CFU/g ตลอดอายุการเก็บรักษาน้ัน พบวาการเติมเซลลอิสระในผลิตภัณฑเยลล่ีเหลวมีปริมาณ

การรอดชีวิตของเซลล L. paracasei โดยมีจํานวนตามเกณฑมาตรฐาน (6 log CFU/g) เปนเวลา 2 สัปดาห การเติมเซลลที่

หอหุมดวยอัลจิเนตและเซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตส ในผลิตภัณฑเยลล่ีเหลวมีจํานวนเชื้อเหลือรอดตาม

เกณฑมาตรฐานเปนเวลา 3 สัปดาห แตเซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสมีการเหลือรอดสูงกวาเซลลที่หอหุม

ดวยอัลจิเนตเพียงอยางเดียว ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเซลลที่หอหุมดวยอัลจิเนตรวมกับโอลิโกฟรุคโตสจะชวยปองกันเซลลใหมีการ

เหลือรอดเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากเม็ดเจลมีพรีไบโอติกที่ปดรูพรุนของเจลไดมากกวา และเม็ดเจลมีขนาดใหญกวาจึงทําใหพื้นที่

ผิวสัมผัส ที่จะสัมผัสกับสภาวะตาง ๆ ที่เปนอันตรายกับเซลลนอยลง ในขณะที่เม็ดเจลที่หอหุมอัลจิเนตเพียงอยางเดียวเม็ดเจล

จะมีขนาดเล็กและมีผิวสัมผัสมาก จึงทําใหเซลลมีโอกาสสัมผัสกับสภาวะ ที่ไมเหมาะสมมากขึ้น เซลลจึงมีการตายไดมากกวา 

(Valero-Cases, E. & Frutos, M. J., 2015) สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาที่ศึกษาผลของการหอหุมเซลลจุลินทรีย                     

L. acidophilus และ L. casei ดวยอัลจิเนตรวมกับการเติมกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด (galactooligosaccharide) 1.5% 

(w/v) ผลพบวาจุลินทรีย L. acidophilus และ L. casei สามารถรอดชีวิตในผลิตภัณฑโยเกิรตและเครื่องดื่มนํ้าสมไดมากขึ้น 

(Krasaekoopt, W. & Watcharapoka, S., 2014) อยางไรก็ตามการเติมโอลิโกฟรุคโตสมีผลทําใหไดเม็ดเจลที่มีขนาดใหญขึ้น

ซ่ึงอาจมีผลตอการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคได ควรมีการศึกษาในขั้นตอนตอไป 
 

 
 

ภาพที่ 1 จํานวนที่เหลือรอดของ L. paracasei ที่ผานการหอหุมเซลลและเซลลอิสระในผลิตภัณฑเยลล่ีเหลวสูตรนํ้าสม

ระหวางการเก็บรักษาเปนเวลา 4 สัปดาห ตัวอักษรในแนวตั้งที่แตกตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) ในแตละสัปดาหที่ทําการเก็บรักษา 
  

สัญลักษณ ---- คือ ระดับของจุลินทรียโพรไบโอติกที่ตองพบในผลิตภัณฑตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนด, 

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

ใหเซลล มีจํานวนเหลือรอดในผลิตภัณฑ เยลล่ีเหลวเปนระยะเวลานานขึ้น โดยการเติมโอลิโกฟรุคโตสมีผลทําให                              

L. paracasei มีปริมาณเหลือรอดในผลิตภัณฑเยลล่ีเหลวตามเกณฑมาตรฐานเปนระยะเวลานานกวาการหอหุมดวย                        

อัลจิเนตอยางเดียวและเซลลอิสระ  
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อคัดแยกเชื้อราที่ผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากดินนาปลอดสารเคมี ต.ทาแรงออก     

อ.บานแหลม จ. เพชรบุร ีโดยนําดินตัวอยางมาเจือจาง เพาะเล้ียงบนอาหาร CMC agar ที่อุณหภูมิ 30 C เปนเวลา 3-7 วัน 

พบเชื้อรา 11 ไอโซเลต นําเชื้อราที่คัดแยกไดทั้งหมดเพาะเล้ียงบนอาหาร CMC agar เปนเวลา 3 วัน และทดสอบความสามารถ 

ในการผลิตเอนไซมเซลลูเลสโดยวิธี congo red พบเชื้อรา 6 ไอโซเลทสรางวงใส โดยเชื้อราไอโซเลท OBL3-2  ใหอัตราสวน

เสนผานศูนยกลางวงใสตอเสนผานศูนยกลางโคโลนีสูงสุดเทากับ 3.17 เม่ือนําไอโซเลท OBL3-2 ไปทดสอบความสามารถการ

ผลิตเอนไซมในการหมักแบบแหงที่ใชรําขาวเปนสับเสตรท ที่อุณหภูมิ 30 C พบวาเชื้อราสามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสไดสูงสุด 

เม่ือเพาะเล้ียงเปนเวลา 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

หมักโดยจุลินทรีย วัตถุดิบสําหรับการหมักอาจเปนแปง นํ้าตาล หรือชีวมวลกลุมลิกโนเซลลูโลส ความสนใจการนําลิกโน-

เซลลูโลสเปนวัตถุดิบมีมากขึ้น เน่ืองจากไมสามารถใชเปนอาหาร จึงไมเกิดความขัดแยงเก่ียวกับการนําพืชอาหารมาเปน

วัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวภาพ และลิกโนเซลลูโลสเปนชีวมวลที่มีปริมาณมาก โดยมีรายงานวาลิกโนเซลลูโลสถูกผลิตขึ้น

มากกวา 200 พันลานตันตอป องคประกอบหลักของลิกโนเซลลูโลส คือเซลลูโลส (35-50%) เฮมิเซลลูโลส (25-30%) และ

ลิกนิน (25-30%) ซ่ึงจะมีอัตราสวนตางกันตามชนิดพืช  (Behera and Ray, 2016, Steffien et al., 2014) กระบวนการผลิต

เชื้อเพลิงชีวภาพประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการปรับสภาพชีวมวล การยอยสลายชีวมวลดวยเอนไซม 

กระบวนการหมักเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และการแยกสกัดเชื้อเพลิงชีวภาพ ซ่ึงในขั้นตอนการยอยสลายชีวมวลดวยเอนไซม 

เอนไซมสําคัญหน่ึงที่ใชในการยอยสลายคือ เอนไซมเซลลูเลส แตเน่ืองจากราคาเอนไซมเซลลูเลสจากจุลินทรียมีราคาสูงเปน

ปจจัยที่ทําใหการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเปนไปไดยาก (Jing et al., 2015) แมวาในปจจุบันเอนไซม

เซลลูเลสที่ผลิตทางการคาไดมาจากเชื้อรา Trichoderma reesei แตเอนไซมมีคากิจกรรมเอนไซม -glucosidase ต่ํามากซ่ึง

ทําใหคากิจกรรมเอนไซมเซลลูเลสโดยรวมต่ํา และเน่ืองจากมีจุลินทรียหลายชนิดสามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสได และเชื้อรามี

ความสามารถผลิตและหล่ังเอนไซมไดมากกวาจุลินทรียอ่ืน จึงมีความพยายามที่จะหาเชื้อราสายพันธุอ่ืนเปนแหลงของเอนไซม

เซลลูเลสเพิ่มเติม (Saini et al., 2015) 

ดินนาปลอดสารเคมี หลังการเก็บเก่ียวที่มีเศษฟางและหญาทับถมซ่ึงคาดวานาจะเปนแหลงที่สามารถพบจุลินทรียที่มี

ความสามารถในการยอยสลายเศษวัสดุทางการเกษตร ผูวิจัยจึงเก็บตัวอยางดินปลอดสารเคมี บริเวณ ต. ทาแรงออก           

อ. บานแหลม จ. เพชรบุรี เพื่อนํามาคัดแยกเชื้อราที่สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลส 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 เพื่อคัดแยกเชื้อราที่สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากดินนาปลอดสารเคมี ต. ทาแรงออก  อ. บานแหลม  จ. เพชรบุรี 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 เอนไซมเซลลูเลสเปนกลุมเอนไซมที่ประกอบดวยเอนไซม 3 ชนิด คือ  endoglucanase,  exoglucanase และ -

glucosidase ที่ทํางานรวมกันเปนลําดับเพื่อสลายเซลลูเลสใหเปนนํ้าตาลกลูโคส สามารถผลิตจากจุลินทรียหลายชนิดทั้ง

แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส และเชื้อรา แตจุลินทรียไมมากที่สามารถใหเอนไซมในปริมาณสูง และมีประสิทธิภาพในการยอย

สลายเซลลูโลสไดด ีเชื้อราเปนกลุมจุลินทรียสําคัญชนิดหน่ึงในการผลิตเอนไซมเซลลูเลส (Kale and Zanwar, 2016, Soni et 

al., 2010) จึงมีรายงานการคัดแยกเชื้อราที่มีความสามารถผลิตเอนไซมหลายฉบับ นอกจากน้ีเชื้อราสามารถใชวัตถุดิบหลาย

ชนิด และสามารถผลิตเอนไซมไดดีในการหมักแบบแหงซ่ึงมีคาใชจายในการผลิตต่ํากวาการหมักในอาหารเหลว จึงไดรับความ

สนใจคัดแยกเชื้อราและผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากเชื้อราในการหมักแบบแหงเพิ่มขึ้น เชน งานวิจัยเพื่อคัดแยกเชื้อราผลิต

เอนไซมจากดินของ Kale and Zanwar (2016) พบเชื้อรา 4 ไอโซเลทซ่ึงอยูใน 2 สกุลคือ Trichoderma sp. และ 

Aspergillus sp. เม่ือนําไปผลิตเอนไซมในการหมักแบบแหงโดยใชวัสดุทางการเกษตรเปนแหลงคารบอน ที่อุณหภูมิหอง 

พบวาเชื่อรา Trichoderma sp. ใหคากิจกรรมเอนไซมสูงสุด 31.3 U mL-1mim.-1 เม่ือเพาะเล้ียงนาน 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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ในอาหารเล้ียงเชื้อที่ใชรําขาวเปนสับเสตรท สามารถผลิตเอนไซมได 5.67 IU g-1 รายงานการคัดแยกเชื้อราที่สามารถผลิต

เอนไซมเซลลูเลส สวนใหญหลังจากแยกเชื้อราที่ตองการใหไดสายพันธุบริสุทธ์ิแลว จะนําเชื้อมาทดสอบเบื้องตนบน plate 

screening ที่มีอาหาร CMC agar หรืออาหารที่เติมเซลลูโลส เพื่อใชเปนปจจัยในการคัดแยก หลังจากเพาะเชื้อใหเจริญได

ระยะหน่ึงจะประเมินการผลิตโดยอาศัยการสรางวงใสจากการสลายเซลลูโลสในอาหารดวยสียอม congo red และลางสีดวย

สารละลายโซเดียมคลอไรด เชนรายงานวิจัยของ Kale and Zanwar (2016) ที่ใช 1% congo red ลางสีดวย 1N NaCl 

ประเมินความสามารถการผลิตเอนไซมของจุลินทรียโดยใชความกวางวงใสที่เกิดขึ้น และคัดเลือกเชื้อราที่ใหขนาดวงใสกวาง

ที่สุดไปศึกษาในขั้นตอไป  ขณะที่รายงานวิจัยของ Rathore et al. (2014) ซ่ึงคัดแยกจุลินทรียที่สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลส 

จากดินและพืชนํ้า ประเมินประสิทธิภาพการผลิตเอนไซมเซลลูเลสบนอาหาร CMC agar ดวย 0.1% congo red ลางสีดวย 

1N NaCl และคัดเลือกจุลินทรยที่ใหคาอัตราสวนระหวางขนาดเสนผานศูนยกลางวงใสกับขนาดเสนผานศูนยกลางโคโลนีสูงไป

ศึกษาตอไป ในงานวิจัยน้ีประเมินประสิทธิภาพการผลิตเอนไซมตามวิธีของ Rathore et al. (2014) และทดสอบ

ความสามารถการผลิตเอนไซมเซลลูเลสในการหมักแบบแหงบนอาหารที่มีรําขาวที่เติม Mendel’s medium เปนสับสเตรท 

ดัดแปลงจาก Narra et al. (2012) ซ่ึงทดสอบการผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากเชื้อรา Aspergillus terreus ในการหมักแบบแหง

โดยใชฟางขาวทีผ่านการปรับสภาพดวยสารละลาย NaOH เปนสับสเตรท  

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

4.1 การคัดแยกจุลินทรียที่มีความสามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลส 

เก็บตัวอยางดินจากนาปลอดสารเคมี จํานวน 5 จุด นําตัวอยางดินไปทําเจือจางดวยวิธี dilution serial 

technique ดวยนํ้ากล่ันปลอดเชื้อ และนําไปเพาะเล้ียงบนอาหาร CMC agar ที่อุณหภูมิ 30C เปนเวลา 3-7 วัน แยกโคโลนี

เชื้อราที่เจริญไปทําใหบริสุทธ์ิ และเก็บเชื้อราบนอาหาร  CMC agar เพื่อนําไปทดสอบในขั้นตอนตอไป 

4.2 การทดสอบความสามารถการผลิตเอนไซมเซลลูเลสบนอาหารแข็ง 

นําเชื้อราที่คัดแยกไดมาเพาะเล้ียงบนอาหาร 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 ไปเพาะเล้ียงบนอาหารทีใ่ชรําขาว

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 เขยาและตั้งวางที่อุณหภมิูหอง นาน 1 ชม. นํา crude enzyme ที่ได

ไปปนเหว่ียงที่ความเร็ว 5000 rpm เปนเวลา 15 นาที นํา crude enzyme ที่ไดไปทดสอบวัดคากิจกรรมเอนไซมโดยวัด

นํ้าตาลที่เกิดขึ้นโดยวิธี DNS method ตามวิธีของ Miller (1959) 
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5. ผลการวิจัย 
 

จากตัวอยางดิน 5 จุดเม่ือนํามาคัดแยกเชื้อราผลิตเอนไซมเซลลูเลสโดยการเพาะเล้ียงบนอาหาร CMC agar พบเชื้อ

รา 11 ไอโซเลท เม่ือนําเชื้อราทั้ง 11 ไอโซเลท มาเพาะเล้ียงบนอาหาร 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 

ไอโซเลท 
ขนาดเสนผานศนูยกลาง (mm.) อัตราสวนเสนผานศนูยกลางวงใส ตอเสนผาน

ศูนยกลางโคโลน ี(ഥ SD)* โคโลน ี วงใส 

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)  
 

เม่ือนําเชื้อราไอโซเลท OBL3-2 มาทดสอบการผลิตเอนไซมในการหมักแบบแหงซ่ึงใชรําขาวที่ไมผานการปรับสภาพ

เปนสับสเตรท พบวาคากิจกรรมเอนไซมมีคาสูงสุดเม่ือเพาะเล้ียงเปนเวลา 9 วัน ใหคากิจกรรมเอนไซม 1.443 U g-1 

substrate คากิจกรรมเอนไซมในแตละวันแสดงในตารางที่ 2 เม่ือนําเชื้อราไอโซเลท OBL3-2 ไปศึกษาลักษณะทางสัณฐาน

วิทยาพบวาเปนเชื้อราในสกุล Penicillium sp 
 

ตารางที่ 2 คากิจกรรมเอนไซมเซลลูเลสในการหมักแบบแหง 

ระยะเวลาการเพาะเล้ียง (วัน) คากิจกรรมเอนไซม (U/g substrate) (ഥ SD) 

1 0.3750.15 

2 0.7340.06 

3 0.7730.10 

4 0.8260.02 

5 0.8710.11 

6 1.0010.26 

7 1.0240.11 

8 1.1750.08 

9 1.4430.06 

10 1.3400.37 

11 1.1630.10 

12 1.0480.06 
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ภาพที่ 1 ลักษณะเชื้อราไอโซเลท OBL3-2 ภายใตกลองจุลทรรศน (กําลังขยายภาพ 400 เทา) 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการคัดแยกเชื้อราจากดินนาปลอดสารเคมีพบวาเชื้อราที่สามารถเจริญบนอาหาร CMC agar 11 ไอโซเลท ซ่ึง

จํานวนเชื้อที่พบนอยอาจเน่ืองจากการคัดแยกน้ีอาศัยการเจริญบนอาหารที่มีแหลงคารบอนเพียงคารบอกซิลเมทิลเซลลูโลส 

เชื้อราที่สามารถเจริญไดจะตองมีความสามารถผลิตเอนไซมที่ยอยสลายแหลงคารบอนน้ีเทาน้ัน ประกอบกับตัวอยางดินที่เก็บมี

สภาพคอนขางแหง เน่ืองจากเปนดินหลังการเก็บเก่ียวซ่ึงอยูในระหวางการตากดินเพื่อเริ่มตนการเพาะปลูกใหม สอดคลองกับ 

สุพจน ใชเทียมวงศ (2545) ที่กลาววาดินที่มีความอุดมสมบูรณมีความชื้นเหมาะสมเปนแหลงที่ดีของจุลินทรีย สามารถพบ

จุลินทรียไดมาก ขณะที่ดินความอุดมสมบูรณต่ํา พบจุลินทรียไดคอนขางนอย เม่ือนํามาทดสอบความสามารถการผลิตเอนไซม

บนอาหารแข็งโดยวิธี congo red พบวามีเชื้อรา 6 ไอโซเลทที่สามารถสรางวงใสได ไอโซเลทที่ใหอัตราสวนเสนผานศูนยกลาง

วงใสตอโคโลนีสูงสุดคือ ไอโซเลท OBL3-2 มีคาเทากับ 3.17 เม่ือนําไปทดสอบการผลิตเอนไซมในการหมักแบบแหงโดยใชรํา

ขาวเปนสับสเตรท สามารถผลิตเอนไซมไดสูง 1.443 U/g substrate เม่ือเพาะเล้ียงนาน 9 วัน หลังจากนําไปศึกษาลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยาพบวาเชื้อราไอโซเลท OBL3-2 เปนเชื้อราในสกุล Penicillium sp. ซ่ึงเปนหน่ึงในเชื้อราที่มีรายงานวา

สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลส ดังเชน รายงานวิจัยของ Jing et al. (2015) ซ่ึงคัดแยกเชื้อราจากตัวอยางในบริเวณเขต

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) ซ่ึงผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากเชื้อรา Penicillium decumbent ML-017 ที่ผานการ

กลายพันธุ ในการหมักแบบแหงโดยใชรําขาวเปนสับสเตรท สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสได 5.76 IU/g ดังน้ันเชื้อรา 

Penicillium sp. ที่คัดแยกไดจากงานวิจัยน้ีนาจะมีแนวโนมที่จะพัฒนาไปสูการเปนหน่ึงในทางเลือกของเชื้อราสําหรับผลิต

เอนไซมเซลลูเลสได 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 

 การคัดแยกเชื้อราผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากดินนาปลอดสารเคมี โดยเก็บตัวอยางดินหลังการเก็บเก่ียว พบเชื้อรา   

ไอโซเลท OBL3-2 สามารถผลิตเอนไซมไดสูงสุดเทากับ 1.443 U/g substrate เม่ือเพาะเล้ียงเปนเวลา 9 วัน จากการใช

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพื่อระบุสายพันธุพบวาเชื้อราไอโซเลท OBL3-2 จัดเปนเชื้อราในสกุล Penicillium sp. 

 

8. ขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาน้ีเปนเพียงการศึกษาขั้นตนเพื่อคัดแยกเชื้อราที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากดินนา

ปลอดสารเคมี และทดสอบการผลิตเอนไซมในการหมักแบบแหงโดยใชวัสดุในทองถิ่นเปนสับสเตรทในการผลิตเอนไซม ควร

ศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นตอไปน้ี คือ สภาวะที่เหมาะสมในการผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณเอนไซมที่ไดจากเชื้อราที่คัดแยกได และ

ทดสอบการใชวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีอยูในทองถิ่นเปนสับสเตรทสําหรับการผลิต เพื่อเปนอีกทางหน่ึงทางเลือกของการ

กําจัดวัสดุเหลือทางการเกษตรนอกจากการเผาซ่ึงสรางปญหาส่ิงแวดลอม  
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การศึกษาฤทธิ์ตานเช้ือ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 

ของสารสกดัจากเหด็เรอืงแสง (Neonothopanus nambi) 

Antibacterial Activity of Luminescent Mushroom (Neonothopanus nambi) 

extracts against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาฤทธ์ิตานเชื้อ MRSA ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวยตัวทําละลาย

อินทรีย พบวา สารสกัดจากนํ้าเล้ียงเชื้อและเสนใยที่สกัดดวย dichloromethane มีนํ้าหนักของสารสกัดเทากับ 128.78 mg/l 

และ 209.14 mg/l ตามลําดับ ซ่ึงเปนสวนสกัดที่มีนํ้าหนักของสารสกัดมากที่สุด จากการทดสอบฤทธ์ิการตานเชื้อแบคทีเรีย

พบวาสารสกัดจากนํ้าเล้ียงเชื้อที่สกัดดวย dichloromethane มีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อ 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 มีฤทธ์ิในการฆาเชื้อ S. aureus ที่เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที และสารสกัดที่

ความเขมขน 16 µg/ml มีฤทธ์ิในการฆาเชื้อ 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 8   µ 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   

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1669 

1. บทนํา 
 

เชื้อ MRSA เปนเชื้อกอโรคที่พบวาเปนสาเหตุของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีรายงานเพิ่มสูงขึ้น สวนใหญจะพบใน

ผูปวยที่มีภูมิคุมกันต่ํา โดยมีการติดตอของเชื้อจากผูปวยหน่ึงไปยังผูปวยอ่ืน ๆ หรือจากบุคลากรทางการแพทยสูผูปวยโดยการ

สัมผัส (อิสยา จันทรวิทยานุชิต และคณะ, 2546) ในปจจุบันมียาตานจุลินทรียบางชนิดที่สามารถรักษาการติดเชื้อ MRSA ได 

เชน vancomycin, linesolid และ quinupristin-dalfopristin (Tenover et al., 2004) ซ่ึงยาเหลาน้ีลวนมีราคาแพงและยัง

มีความเปนพิษสูง ซ่ึงจะมีผลกระทบตอไตและมีผลขางเคียงตอผูปวย (Crossley et al., 2009) จึงจําเปนตองมีการคนควาหา

ยาตานจุลินทรียชนิดใหมเพื่อใชในการรักษาการติดเชื้อชนิดน้ี  

เห็ดเรืองแสงสายพันธุ Neonothopanus nambi มีการคนพบครั้งแรกในประเทศไทยในบริเวณเขตพื้นที่ของ

โครงการอนุรักษพนัธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จกระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา 

อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน (วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน และคณะ, 2551; Saksirirat et al., 2003) โดยในตอนกลางวันครีบ

กานและดอกจะมีสีขาว แตเม่ืออยูในสภาพที่แสงนอยหรือในตอนกลางคืนดอกเห็ดจะเปลงแสงได ซ่ึงมีลักษณะเปนแสงสีเขียว

อมเหลือง (วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน และคณะ, 2552) ซ่ึงในปจจุบันมีการศึกษาถึงการใชประโยชนจากสารออกฤทธ์ิของเห็ดเรือง

แสง N. nambi ทั้งในดานการเกษตรและทางการแพทย เชน การศึกษาสารออกฤทธ์ิของเห็ดเรืองแสงตอไสเดือนฝอยรากปม 

ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคที่เกิดในพืช (Bua-art et al., 2010; Bua-art et al., 2011) การศึกษาฤทธ์ิตานเชื้อ Plasmodium 

falciparum และฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรีย  Mycobacterium tuberculosis ซ่ึงเปนเชื้อสาเหตุของวัณโรค (Kanokmedhakul 

et al., 2012) แตอยางไรก็ตาม ยังไมมีรายงานการศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงตอการยับยั้งเชื้อ MRSA  

ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง N. nambi ในการ

ยับยั้งการเจริญของเชื้อ MRSA เพื่อนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนายาตานจุลินทรียชนิดใหม และเปนการเพิ่มมูลคา

ของสมุนไพรไทยตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 
 

2.1 เพื่อศึกษาฤทธ์ิการตานเชื้อ MRSA ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง N. nambi 

2.2 เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธ์ิเบื้องตนของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง N. nambi ตอเชื้อ MRSA 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 3.1 การเพาะเล้ียงเห็ดเรืองแสง 

แบงเสนใยเห็ดเรืองแสงที่เจริญบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) ใหมีขนาดเทา ๆ กันจํานวน 3 ชิ้น นําเสน

ใยที่ไดเขี่ยลงในขวดที่มีอาหารเล้ียงเชื้อ potato dextrose broth (PDB) ที่ผานการทําใหปราศจากเชื้อแลว จากน้ันนําขวด

อาหารที่บรรจุเชื้อแลวบมที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 30 วัน ในสภาวะที่ไมมีแสงโดยนําออกมาโดนแสงวันละ 2 ชั่วโมง 
 

3.2 การเตรียมสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง 

กรองแยกเสนใย (mycelium) และนํ้าเล้ียงเชื้อ (culture filtrate) จากน้ันจึงตัดเสนใยเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวสกัดดวย 

methanol ดวยวิธีการหมัก (maceration) จํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน แลวนําไประเหยเอาตัวทําละลายออกดวยเครื่อง 

rotary evaporator จากน้ันละลายดวย 90% methanol นําสวนของสารสกัดจากเสนใย (methanol extract) และนํ้าเชื้อ

เห็ดเรืองแสง มาสกัดดวยวิธี liquid–liquid extraction โดยใชตัวทําละลาย hexane, dichloromethane และ ethyl 

acetate ซ่ึงจะไดสวนสกัดของ hexane, dichloromethane และ ethyl acetate ตามลําดับ  
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 3.3 การเตรียมเช้ือแบคทีเรียที่ใชในการทดสอบ 

เชื้อแบคทีเรียที่ใชในการทดสอบคือ S. aureus ATCC 29213 และเชื้อ MRSA NPRC 001R โดยเล้ียงเชื้อแบคทีเรีย

บนอาหารเล้ียงเชื้อชนิดแข็ง tryptic soy agar (TSA) บมที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 16-18 ชั่วโมง คัดเลือกเชื้อโคโลนีเดี่ยว 

(single colony) ประมาณ   3-5 colony เพื่อนํามาเล้ียงในอาหารเล้ียงเชื้อชนิดเหลว Mueller-Hinton broth (MHB) เปน

เวลา 3-5 ชั่วโมง จากน้ันปรับความขุนของเชื้อดวย 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 การทดสอบฤทธิ์ตานเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงดวยวิธี Broth microdilution 

  3.4.1 การเจือจางสารสกัดและยาที่ใชในการทดสอบ 

 เจือจางสารสกัดดวย 1% dimethyl sulphoxide (DMSO) และเจือจางยา vancomycin ดวยนํ้ากล่ัน 

(distilled water) แบบลําดับสอง (serial two-fold dilution) ใหไดความเขมขนสุดทายอยูในชวง 10-1,280 µg/ml และ     

1.25-160 µg/ml ตามลําดับ ซ่ึงมีความเขมขนเปน 10 เทาของความเขมขนที่ตองการ 
 

  3.4.2 การทดสอบฤทธิ์ดวยวิธี Broth microdilution  

 เติมเชื้อ (1x106 CFU/ml) ปริมาตร 100 µl ใน microtiter plate ซ่ึงมีสารสกัด 20 µl และ MHB 80 µl นํา 

plate บมที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 16-18 ชั่วโมง จากน้ันใส 1% resazurin ปริมาตร 10 µl ลงใน microtiter plate บมที่

อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 2 ชั่วโมง อานคาความเขมขนต่ําสุดที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยได (minimum inhibitory 

concentration:  MIC) โดยอานคาความเขมขนต่ําสุดใน well ที่สี resazurin ไมมีการเปล่ียนแปลง (ไมมีเชื้อเจริญ) โดยใชยา 

vancomycin เปน positive control และใช 1% DMSO เปน negative control จากน้ันปเปตตัวอยางจาก well ที่ไมมีเชื้อ

เจริญ มาเพาะเล้ียงบนอาหาร TSA นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 16-18 ชั่วโมง อานคาความเขมขนต่ําสุดที่ฆาเชื้อแบค

ที่เรียได (minimum bactericidal concentration: MBC) โดยอานคาความเขมขนต่ําที่สุดที่ไมมีเชื้อเจริญบนอาหาร TSA  
 

 3.5 การศึกษาผลของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงในการยับย้ังการเจริญของเช้ือแบคทีเรียตอหนวยเวลา (Time-

kill assay)  

3.5.1 การเจือจางสารสกัดที่ใชในการทดสอบ 

เจือจางสารสกัดจากนํ้าเล้ียงเชื้อที่สกัดดวย dichloromethane ดวย 1 % DMSO แบบลําดับสอง  )serial two-

fold dilution) ใหมีความเขมขนเทากับ 1/4 MIC-4MIC และใช 1 % DMSO เปน negative control 
 

3.5.2 การทดสอบ time-kill assay 

นําเชื้อที่ตองการทดสอบปริมาตร 1,000 µl อาหารเล้ียงเชื้อ 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 

บมทีอุ่ณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 16-18 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนีที่เกิดขึ้น เพื่อนํามาสรางกราฟความสัมพันธระหวางเวลาและ

จํานวนเชื้อที่รอดชีวิต 
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4. ผลการวิจัย  
 

 4.1 ผลของการสกัดสารจากเห็ดเรืองแสง 

จากการสกัดสารจากนํ้าเล้ียงเชื้อและเสนใยของเห็ดเรืองแสงดวยวิธี liquid–liquid extraction โดยใชตัวทําละลาย 

hexane, dichloromethane และ ethyl acetate พบวาสารสกัดจากนํ้าเล้ียงเชื้อของเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย

dichloromethane มีนํ้าหนักของสารสกัดมากที่สุด โดยมีนํ้าหนักของสารสกัดเทากับ 128.78 mg/l สวนสารสกัดจาก ethyl 

acetate มีนํ้าหนักของสารสกัดเทากับ 94.24 mg/l และสารสกัดจาก hexane มีนํ้าหนักของสารสกัดนอยที่สุดซ่ึงมีนํ้าหนัก

ของสารสกัดเทากับ 14.46 mg/l สวนสารสกัดจากเสนใยของเห็ดเรืองแสงพบวา สารสกัดที่สกัดดวย dichloromethane มี

นํ้าหนักของสารสกัดมากที่สุด โดยมีนํ้าหนักของสารสกัดเทากับ 209.14 mg/l สารสกัดจาก hexane มีนํ้าหนักของสารสกัด

เทากับ 69 mg/l และสารสกัดจาก ethyl acetate มีนํ้าหนักของสารสกัดนอยที่สุด ซ่ึงมีนํ้าหนักของสารสกัดเทากับ 26.08 

mg/l ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 นํ้าหนักของสารสกัดจากนํ้าเล้ียงเชื้อและเสนใยของเห็ดเรืองแสงทีส่กัดดวยตัวทําละลายชนิดตาง ๆ  

สารสกัด 
น้ําหนกัสารสกัด (mg/ml) 

hexane dichloromethane ethyl acetate 

สารสกัดจากนํ้าเล้ียงเชื้อ 14.46 128.78 94.24 

สารสกัดจากเสนใย 69 209.14 26.08 

 

4.2 ผลการทดสอบฤทธิ์ตานเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงดวยวิธี Broth microdilution 

เม่ือทําการวิเคราะหหาคา MIC และ MBC ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงตอเชื้อ S. aureus ATCC 29213 และ 

MRSA NPRC 001R พบวาสารสกัดจากนํ้าเล้ียงเชื้อของเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย hexane และdichloromethane มีฤทธ์ิ

ยับยั้งเชื้อ S. aureus ATCC 29213 ไดดีที่สุด โดยมีคา MIC และ MBC เทากับ 2 µg/ml และมีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อ MRSA ไดดี 

โดยมีคา MIC และ MBC อยูในชวง 4-8 µg/ml สวนสารสกัดจาก ethyl acetate พบวามีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อทั้ง 2 สายพันธุ 

โดยมีคา MIC และ MBC อยูในชวง 8-32 µg/ml สวนสารสกัดจากเสนใยของเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane มี

ฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อทั้ง 2 สายพันธไดดีที่สุด โดยมีคา MIC และ MBC อยูในชวง 4-8 µg/ml สารสกัดจาก ethyl acetate มี

ฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อทั้ง 2 สายพันธุไดปานกลางมีคา MIC และ MBC อยูในชวง 32-64 µg/ml และสารสกัดจาก hexane ไม

มีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อทั้ง 2 สายพันธุ ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 คา MIC และ MBC ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงในสวนสกัดตาง ๆ และยา vancomycin ในการยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรีย S. aureus ATCC 29213 และ MRSA NPRC 001R  

สารสกัด 
MIC/MBC (µg/ml) 

S. aureus ATCC 29213 MRSA NPRC 001R 

สารสกัดจากนํ้าเล้ียงเชื้อ 

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 ผลการศึกษาผลของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงในการยับย้ังการเจริญของเช้ือแบคทีเรียตอหนวยเวลา      

(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 

และพบวาเม่ือเวลาผานไป 8 ชั่วโมง เชื้อมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น และที่ความเขมขน MIC (2 µg/ml), 1/2MIC (1 µg/ml), 

1/4MIC (0.5 µg/ml) พบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อในทุกชวงเวลาเม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 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 และพบวาเม่ือเวลา

ผานไปเชื้อมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น และที่ความเขมขน MIC (4 µg/ml), 1/2MIC (2 µg/ml), 1/4MIC (1 µg/ml) พบการ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อในทุกชวงเวลาเม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ดังแสดงภาพที่ 2 

 
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 น้ัน เปนการสกัดแยกองคประกอบทางเคมีดวยตัวทําละลายอินทรียโดยเรียงลําดับความมีขั้วจากตัวทํา

ละลายไมมีขั้วจนถึงตัวทําละลายมีขั้ว ซ่ึงทําใหไดสวนสกัดที่มีขั้วตามขั้วของตัวทําละลายซ่ึงมีผลตอการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

(อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท และคณะ, 2549) ซ่ึงพบวา สารสกัดของนํ้าเล้ียงเชื้อและเสนใยของเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย 

dichloromethane มีนํ้าหนักของสารสกัดมากที่สุดคือ 128.78 mg/l และ 209.14 mg/l ตามลําดับ ซ่ึง dichloromethane 

เปนตัวทําละลายที่มีขั้วปานกลางมีคุณสมบัติในการทําละลายไดทั้งสวนสกัดที่มีขั้วและไมมีขั้ว นอกจากน้ียังพบวาสวนที่สกัด

ดวยตัวทําละลายที่มีขั้วปานกลางจะมีประสิทธิภาพในการตานเชื้อแบคทีเรียกอโรคไดดีกวาเม่ือเทียบกับสวนสกัดดวยตัวทํา

ละลายที่มีขั้วสูง (Panomket et al., 2011)   

จากการทดสอบฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดพบวา สารสกัดจากนํ้าเล้ียงเชื้อที่สกัดดวย dichloromethane 

มีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อ S.aureus ATCCC 29213 และ MRSA NPRC 001R ไดดีที่สุด โดยมีคา MIC/MBC เทากับ 2/2 

µg/ml และ 4/4 µg/ml ตามลําดับ และสารสกัดจากเสนใยที่สกัดดวย dichloromethane มีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อ S. 

aureus ATCC 29213 และ MRSA NPRC 001R ไดดี โดยมีคา MIC และ MBC อยูในชวง 4-8 µg/ml ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสวน

สกัดจากตัวทําละลายที่มีขั้วปานกลางมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไดดีกวาสวนสกัดจากตัวทําละลายที่มีขั้วสูงตามคํากลาว

ของ Panomket et al. (2011) เม่ือเปรียบเทียบผลการยับยั้งเชื้อ MRSA จากรายงานการวิจัยของ พรเทพ เต็มรังษี (2554) 

พบวาสารสกัดจากแกนฝาง เปลือกมังคุด และเหงาขม้ินชัน ที่สกัดดวยตัวทําละลาย ethanol มีคา MIC ระหวาง 0.625-5 

mg/ml ซ่ึงสารสกัดจากนํ้าเล้ียงเชื้อของเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane มีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อ MRSA ไดดีกวา 

และเม่ือเปรียบเทียบกับรายงานการวิจัยของ ภาวิณี อุนกอง (2554) ที่ทดสอบการยับยั้งเชื้อ S. aureus ดวยสารสกัดจาก 

กระทือปา ขิงแมโขง และวานริดสีดวง ที่สกัดดวยตัวทําละลาย ethyl พบวามีคา MIC และ MBC อยูในชวง 500-2000 

µg/ml ซ่ึงเปนคา MIC และ MBC ที่สูงกวาสารสกัดจากนํ้าเล้ียงของเห็ดเรืองแสง  

การทดสอบ time-kill assay ของสารสกัดจากนํ้าเล้ียงเชื้อที่สกัดดวย 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) ซ่ึงไดทําการทดสอบการยับยั้งเชื้อ MRSA ดวยยา vancomycin พบวาสามารถฆา

เชื้อไดที่เวลา 24 ชัว่โมง  
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6. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาพบวาสารสกัดจากนํ้าเล้ียงเชื้อของเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane มีฤทธ์ิในการยับยั้ง

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 
 

งานวิจัยฉบับน้ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต รหัสทุนวิจัย สวจ. 07/2559 และ

ขอขอบคุณวิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ที่เอ้ือเฟออุปกรณและสถานที่สําหรับการทําวิจัย 

 

8. ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการทดลองพบวาสารสกัดจากนํ้าเล้ียงเชื้อของเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane มีฤทธ์ิในการ

ยับยั้งเชื้อ S. aureus ATCC 29213 และ MRSA NPRC 001R อยูในเกณฑที่ดี จึงควรทดสอบเพิ่มเติมเพื่อแยกสารบริสุทธ์ิที่

สามารถแสดงฤทธ์ิยับยั้งเชื้อดังกลาวไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การศกึษาฤทธิย์ับยั้งการสรางไบโอฟลมของเช้ือ Staphylococcus epidermidis ของสารสกัด 

จากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) 

Antibacterial activity of luminescent mushroom (Neonothopanus nambi) 

extracts against Staphylococcus epidermidis 
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บทคัดยอ 
 

เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis เปนแบคทีเรียประจําถิ่นบนผิวหนังและเยื่อเมือกของมนุษย โดยเชื้อ

มีการสรางไบโอฟลม ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงของสิว งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในการศึกษาฤทธ์ิของเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวยตัวทํา

ละลายอินทรีย ในการยับยั้งการสรางไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis โดยนํ้าหนัก และ % yield ของสารสกัดนํ้าเล้ียงเชื้อ

และเสนใยเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane มีคาสูงที่สุดเทากับ 233.00 mg/l และ 18.07 % ตามลําดับ จากน้ัน

คัดเลือกเชื้อ สายพันธุที่สรางไบโอฟลม พบวาเชื้อ S  .epidermidis  ATCC 35984 เปนสายพันธุที่สรางไบโอฟลม  แลวนําไป

ทดสอบการยับยั้งการสรางไบโอฟลมและการทําลายไบโอฟลม โดยใชสารสกัดเห็ดเรืองแสงสกัดดวย dichloromethane 

ความเขมขน 1/2MIC, 1/4MIC, 1/8MIC และ 1/16MIC ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา เปอรเซ็นตการยับยั้งการสรางไบโอฟลม

เพิ่มขึ้นตามความเขมขนของสารสกัดเห็ดเรืองแสง แตสารสกัดไมมีฤทธ์ิในการทําลายไบโอฟลม 

 

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) โดยเปนสายพันธุหน่ึงที่คัดแยกไดมากที่สุดจากเยื่อบุผิวหนังมนุษย สวนใหญพบมากบริเวณรักแร ศีรษะ 

เชื้อมีความสามารถในการยึดเกาะกับเซลลของมนุษย (Granslo et al., 2010) โดยทั่วไปจุลินทรียประจําถิ่นจะเจริญเติบโตได

โดยอาศัยนํ้า กรดอะมิโน เกลือแร และกรดไขมัน จากตอมเหงื่อและตอมไขมันจากผิวหนัง ซ่ึงปกติจะไมเปนอันตราย แตก็

พบวาจะเก่ียวของกับการเกิดสิว (ธีระ, 2551) นอกจากน้ีเชื้อยังมีการสรางไบโอฟลม (Burkhart et al., 1999) โดยลักษณะ

ทางสรีรวิทยาและโครงสรางพื้นฐานของไบโอฟลมจะมีความตานทานตอยาปฏิชีวนะและหลบหลีกกลไกการปองกันของโฮสต 

(Otto, 2009) ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเกิดสิว ปญหาสิวเปนปญหาที่มีผลตอสุขภาพจิต ทําใหขาดความม่ันใจ ทําใหวิตกกังวล

กอใหเกิดภาวะซึมเศรา และอาจนําไปสูการฆาตัวตายของเยาวชนบางกลุม (Jappe, 2003)  

เห็ดเรืองแสงเปนเห็ดที่มีการเรืองแสงใหเห็นไดดวยตาเปลาในเวลากลางคืนหรือในที่มืด โดยกระบวนการเรืองแสง          

ที่เกิดขึ้นเปนกระบวนการทางชีวภาพ เรียกวา bioluminescence ในปจจุบันมีเห็ดเรืองแสงที่ถูกบันทึกชื่อไวประมาณ 80     

สายพันธุ (Bondar et al., 2012) และพบไดในหลายทวีปทั่วโลก เห็ดเรืองแสงสายพันธุ Neonothopanus nambi  พบครั้ง

แรกในประเทศไทยในพื้นที่ของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงอยูใน

เขตโคกภูตากา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน (Bua-art et al., 2011) แมวาเห็ดเรืองแสงสายพันธุน้ีจะเปนเห็ดพิษ แต

ปจจุบันนักวิจัยมีการศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของเห็ดสายพันธุน้ีเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานวิจัยการศึกษาฤทธ์ิตาน

เชื้อ S. epidermidis ซ่ึงเปนแบคทีเรียที่จัดเปนปญหาสุขภาพในปจจุบัน 

ดังน้ันผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง N. nambi ตอเชื้อ S. epidermidis เพื่อเปน

ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑรักษาสิว และสงเสริมการใชประโยชนอยางยั่งยืนของเห็ดเรืองแสงตอไป 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

เพื่อทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดจากเหด็เรืองแสงตอการยับยั้งการสรางและการทําลายไบโอฟลมของเชื้อ S .epidermidis  

           

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 การเพาะเล้ียงเห็ดเรืองแสง   

เพาะเล้ียงเห็ดเรืองแสงในอาหารเล้ียงเชื้อ potato dextrose broth (PDB) ที่ผานการฆาเชื้อ บมที่อุณหภูมิหองเปน

เวลา 30 วัน ในสภาวะมืด โดยนําออกมาใหไดรับแสงเปนเวลา 2 ชั่วโมงทุกวัน 
 

3.2 การสกัดสารสําคัญจากเห็ดเรืองแสง  N.  nambi    

กรองแยกนํ้าเล้ียงและเสนใยของเห็ดเรืองแสง จากน้ันสกัดสารสําคัญในนํ้าเล้ียงและเสนใยของเห็ดเรืองแสงดวยวิธี  

liquid–liquid extraction โดยใชตัวทําละลายอินทรยี 3 ชนิด ไดแก  hexane, dichloromethane และ ethyl acetate  
 

3.3 การเตรียมเช้ือแบคทีเรีย 

เพาะเล้ียงเชื้อ 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 จากน้ันเลือกเชื้อ 3-5 โคโลนี 

เพาะเล้ียงในอาหาร 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) จากน้ันเจือจางเชื้อดวย

อาหาร TSB ใหมีเชื้อประมาณ 1 x 106 CFU/ml 
 

3.4 การคัดเลือกเช้ือ S. epidermidis สายพันธุที่สรางไบโอฟลม 

เตรียมเชื้อที่ตองการทดสอบจากน้ันดูดเชื้อลงใน microtiter plate 100 µl แลวเติมอาหาร TSB 100 µl นําไป

บมที่อุณหภูมิ 37 OC เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลววัดคาการดูดกลืนแสง optical dencity (OD) ที่ความยาวคล่ืน 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 ลางดวยนํ้ากล่ันและทิ้งใหแหงเปนเวลา 1 ชั่วโมง 

จากน้ันเติม 100% DMSO 200 µl เขยาเบา ๆ จนสี crystal violet  ละลายหมด นําไปวัดคา OD ที่ความยาวคล่ืน 570 nm 

ทําซํ้า 3 ครั้ง โดยใช 1% DMSO เปนชุดควบคุม หาคาความสามารถในการสรางไบโอฟลมของเชื้อจากระดับความสามารถใน

การเกาะติดของเชื้อ โดยการเปรียบเทียบคาการดูดกลืนแสงของเชื้อ (OD) กับคาการดูดกลืนแสงของ negative control 

(ODc) ซ่ึงแบง เปน 4 ระดับ คือ 

OD < ODc      หมายถึง ไมมีการเกาะติด 

ODc < OD < 2ODc     หมายถึง เกาะติดนอย 

2ODc < OD < 4ODc     หมายถึง เกาะติดปานกลาง 

4ODc < OD      หมายถึง เกาะติดปานมาก 
             

3.5 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเห็ดเรืองแสงตอการยับย้ังการสรางไบโอฟลมของเช้ือ S. epidermidis  

เล้ียงเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 ตามวิธีในขอ 3.3 จากน้ันเตรียมสารสกัดเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย 

dichloromethane โดยเจือจางสารสกัดเห็ดเรืองแสงแบบลําดับสองดวยนํ้ากล่ันใหมีความเขมขนสุดทายเทากับ 1/2MIC, 

1/4MIC, 1/8MIC และ 1/16MIC จากน้ันทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งการสรางไบโอฟลม โดยดูดสารสกัดเห็ดเรืองแสงแตละความ

เขมขนที่เตรียมไวใสลงใน microtiter plate ปริมาตร 20 µl เติมอาหาร TSB ปริมาตร 80 µl และดูดเชื้อที่เตรียมไวลงไป 

100 µl บมที่อุณหภูมิ 37 OC เปนเวลา 24 ชั่วโมง นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 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 ลางดวยนํ้ากล่ันและทิ้งใหแหงเปนเวลา 1 ชั่วโมง จากน้ันเติม 100% DMSO 

200 µl เขยาเบา ๆ จนสี crystal violet ละลายหมด นําไปวัดคา OD ที่ความยาวคล่ืน 570 nm โดยใชยา vancomycin 

เปนชุด positive control และใช 1% DMSO เปนชุด negative control  
 

3.6 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเห็ดเรืองแสงในการทําลายไบโอฟลมของเช้ือ S. epidermidis  

เล้ียงเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 ตามวิธีในขอ 3.3 จากน้ันดูดเชื้อที่เตรียมไว ลงใน microtiter plate หลุมละ 

200 µl แลวบมที่อุณหภูมิ 37 OC เปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อใหเชื้อสรางไบโอฟลม จากน้ันลางดวย NSS 2 ครั้ง เติมอาหาร

เล้ียงเชื้อ 180 µl และเติมสารสกัดนํ้าเล้ียงเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย 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 เพื่อนําแบคทีเรียที่ไมเกาะติดออก ตั้งทิ้งไวใหแหงที่อุณหภูมิหอง 1 ชั่วโมง ยอมสีไบโอฟลมดวย 1% 

crystal violet 200 µl ทิ้งไว 30 นาที ลางดวยนํ้ากล่ันและทิ้งใหแหงเปนเวลา 1 ชั่วโมง จากน้ันเติม 100% DMSO 200 µl 

เขยาเบา ๆ จนสี crystal violet  ละลายหมด นําไปวัดคา OD ที่ความยาวคล่ืน 570 nm โดยใชยา vancomycin เปนชุด 

positive control และใช 1% DMSO เปนชุด negative control  
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3.7 สถิตและการแปลผล 

ขอมูลที่ใชในการศึกษานําเสนอในรูปแบบของคาเฉล่ีย ± ความคลาดเคล่ือนของคาเฉล่ีย (S.E.) คํานวณโดยใช 

โปรแกรม Microsoft Excel 

 

4. ผลการวิจัย 
 

4.1 ผลการสกัดสารสําคัญจากเห็ดเรืองแสง 

เม่ือทําการสกัดสารสําคัญจากเห็ดเรืองแสง ดวยวิธี liquid–liquid extraction โดยใชตัวทําละลายอินทรีย 3 ชนิด 

คือ hexane, dichloromethane และ ethyl acetate ผลการสกัดพบวาสารสกัดจากนํ้าเล้ียงเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวยตัวทํา

ละลาย dichloromethane มีนํ้าหนักสารสกัดเทากับ 1.1650 g คิดเปน นํ้าหนักสารสกัด 233.00 mg/l ซ่ึงมีคามากที่สุด ดัง

แสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 นํ้าหนักและ % yield ของสารสกัดเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวยตัวทําละลาย hexane, dichloromethane และ ethyl 

acetate 

สารสกัดเห็ดเรืองแสง น้ําหนักสารสกัด (g) น้ําหนักสารสกัด (mg/l) % yield 

สารสกัดนํ้าเล้ียงเชื้อที่สกัดดวย hexane 0.1185 23.74 - 

สารสกัดนํ้าเล้ียงเชื้อที่สกัดดวย dichloromethane 1.1650 233.00 - 

สารสกัดนํ้าเล้ียงเชื้อที่สกัดดวย ethyl acetate 0.5280 105.60 - 

สารสกัดเสนใยทีส่กัดดวย hexane 0.3136 - 6.27 

สารสกัดเสนใยที่สกัดดวย dichloromethane 0.9037 - 18.07 

สารสกัดเสนใยที่สกัดดวย ethyl acetate 0.2059 - 4.12 

 

4.2 ผลการคัดเลือกเช้ือ S. epidermidis สายพันธุที่สรางไบโอฟลม 

การคัดเลือกเชื้อ S. epidermidis สายพันธุที่สรางไบโอฟลม จากความสามารถในการเกาะติดของเชื้อ โดยการ

เปรียบเทียบคาการดูดกลืนแสงของเชื้อ (OD) กับคาการดูดกลืนแสงของ negative control พบวาเชื้อ S. epidermidis 

ATCC 35984 มีความสามารถในการเกาะติดมาก แสดงวามีความสามารถในการสรางไบโอฟลมมาก ดังแสดงในตารางที่ 2 

โดยนําเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 ซ่ึงพบวามีความสามารถในการสรางไบโอฟลม ไปใชในการทดสอบการยับยั้งและ

การทําลายไบโอฟลมของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงตอไป 

 

ตารางที่ 2 ระดับการเกาะติดของเชื้อ S. epidermidis สายพันธุมาตรฐานและสายพันธุที่แยกไดจากรอยสิว 

เช้ือ 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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เช้ือ S. epidermidis การเกาะติด 

S. epidermidis NPRC016 เกาะติดปานกลาง 

S. epidermidis NPRC017 เกาะติดปานกลาง 

S. epidermidis NPRC018 เกาะติดปานกลาง 

S. epidermidis NPRC019 เกาะติดนอย 

S. epidermidis NPRC020 เกาะติดนอย 

 

4.3 ผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเห็ดเรืองแสงในการยับย้ังการสรางไบโอฟลมของเช้ือ S. epidermidis  

 จากการทดลองการยับยั้งการสรางไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 ของสารสกัดจากนํ้าเล้ียงเห็ดเรือง

แสงที่สกัดดวย dichloromethane ความเขมขน 1/2MIC, 1/4MIC, 1/8MIC และ 1/16MIC พบวาสารสกัดเห็ดเรืองแสงสกัดดวย 

dichloromethane  มีฤทธ์ิในการยับยั้งการสรางไบโอฟลม โดยเปอรเซ็นตการยับยั้งการสรางไบโอฟลมเพิ่มขึ้นตามความเขมขน

ของสารสกัดเห็ดเรืองแสง แตสารสกัดเห็ดเรืองแสงสกัดดวย dichloromethane มีฤทธ์ิในการยับยั้งการสรางไบโอฟลมไดนอยกวา

ยามาตรฐาน (vancomycin) ดังแสดงในภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 เปอรเซ็นตการยับยั้งการสรางไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984  ของสารสกัด 

จากนํ้าเล้ียงเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane และ vancomycin (ยามาตรฐาน) 

 

4.4 ผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเห็ดเรืองแสงในการทําลายไบโอฟลมของเช้ือ S. epidermidis  

จากการทดลองการทําลายไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 ของสารสกัดจากนํ้าเล้ียงเห็ดเรืองแสง

ที่สกัดดวย dichloromethane ความเขมขน 1/2MIC, 1/4MIC, 1/8MIC และ 1/16MIC พบวาสารสกัดเห็ดเรืองแสงไมมีฤทธ์ิ

ในการทําลายไบโอฟลมเม่ือเทียบกับชุดควบคุม สวน vancomycin ที่ใชเปน positive control ในการทดสอบน้ันพบวาที่

ความเขมขน1/2MIC มีเปอรเซ็นตการทําลายไบโอฟลมสูงสุด เทากับ 2.21 
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ภาพที่ 2 เปอรเซ็นตการทําลายไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 ของสารสกัดจาก  

นํ้าเล้ียงเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane และ vancomycin (ยามาตรฐาน) 

 

5 สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาพบวาสารสกัดนํ้าเล้ียงเชื้อที่สกัดดวย dichloromethane มีนํ้าหนักมากที่สุดคือ 1.1650 g คิดเปน 

นํ้าหนักสารสกัด 233.00 mg/l ผลจากการคัดเลือกสายพันธุ S. epidermidis พบวาเห็ดเรืองแสง S. epidermidis ATCC 35984 

เปนสายพันธุที่สรางไบโอฟลมไดมากที่สุด จากการศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดจากนํ้าเล้ียงเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane 

ในการยับยั้งการสรางไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 พบวาสารสกัดสามารถยับยั้งการสรางไบโอฟลม โดย

เปอรเซ็นตการยับยั้งการสรางไบโอฟลมเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของสารสกัดเห็ดเรืองแสง และจากการศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดจาก

นํ้าเล้ียงเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane ในการทําลายไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 พบวาสาร

สกัดไมมีฤทธ์ิในการทําลายไบโอฟลม 

 

6 อภิปรายผลการวิจัย 
 

การสกัดสารสําคัญจากเห็ดเรืองแสงดวยวิธี liquid–liquid extraction โดยใชตัวทําละลายอินทรีย 3 ชนิด คือ 

hexane, dichloromethane และ ethyl acetate น้ัน เปนการสกัดแยกองคประกอบทางเคมีดวยตัวทําละลายอินทรีย โดย

เรียงลําดับความมีขั้วจากตัวทําละลายไมมีขั้ว ไปจนถึงตัวทําละลายมีขั้ว ซ่ึงวิธีน้ีจะทําใหไดสารสกัดที่มีขั้วตามขั้วของตัวทํา

ละลายซ่ึงมีผลตอการยับยั้งแบคทีเรีย (อุไรวรรณ และคณะ, 2549) โดยผลจากการสกัดสารสําคัญพบวา นํ้าหนักและ % yield 

ของสารสกัดนํ้าเล้ียงเชื้อที่สกัดดวย dichloromethane มีคาสูงที่สุดเทากับ 233.00 mg/l และ 18.07 % ตามลําดับ แสดงวา

สารสําคัญในเห็ดเรืองแสงสามารถละลายในตัวทําละลาย dichloromethane ไดมากที่สุด ซ่ึง dichloromethane เปนตัวทํา

ละลายที่มีขั้วปานกลาง มีคุณสมบัติในการทําละลายไดทั้งสวนสกัดที่มีขั้วและไมมีขั้ว นอกจากน้ียังพบวาสวนที่สกัดดวยตัวทํา

ละลายที่มีขั้วปานกลางจะมีประสิทธิภาพในการตานเชื้อแบคทีเรียกอโรคไดดีกวาเม่ือเทียบกับสวนสกัดดวยตัวทําละลายที่มีขั้วสูง 

(Panomket et al., 2011)      

การทดสอบฤทธ์ิยับยั้งการสรางไบโอฟลมและการทําลายไบโอฟลม ซ่ึงความสามารถในการสรางไบโอฟลมเปนหน่ึง

ใน virulence factor ของเชื้อ S. epidermidis (Saising et al., 2012) เม่ือเชื้อ S. epidermidis สรางไบโอฟลมพบวาเชื้อ         

มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น เน่ืองจากการสรางไบโอฟลมของเชื้อสามารถปกปองเซลลของเชื้อจากการถูกทําลายโดยยา
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ปฏิชีวนะได (Mah et al., 2001) จากการทดสอบการยับยั้งการสรางไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 ของ

สารสกัดนํ้าเล้ียงเชื้อเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย 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 

นอกจากน้ีผลจากการทดสอบการทําลายไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 ของสารสกัดนํ้าเล้ียงเชื้อ

เห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane พบวาสารสกัดดังกลาวไมมีฤทธ์ิในการทําลายไบโอฟลมเม่ือเทียบกับชุดควบคุม 

จากงานวิจัยของ Mohamed et al. (2005) ไดทดสอบฤทธ์ิในการทําลายไบโอฟลมโดยใชยาปฏิชีวนะ 3 ชนิด คือ 

vancomycin, quinupristin/dalfopristin, และ linezolid ความเขมขน ≥MIC การทดสอบพบวายาปฏิชีวนะมีฤทธ์ิในการ

ทําลายไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ดังน้ันสารสกัดนํ้าเล้ียงเชื้อเห็ดเรืองแสงที่สกัดดวย dichloromethane ในความ

เขมขน ≥MIC อาจมีฤทธ์ิในการทําลายไบโอฟลมของเชื้อ S. epidermidis ATCC 35984 ซ่ึงจําเปนตองศึกษาตอไป 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาผลของซูโครสที่มีผลตอคุณสมบัติของแปงขาวเจา ซ่ึงเปนแปงที่ใชในผลิตภัณฑ

ขนมไทย ศึกษาโดยแปรปริมาณซูโครสเปน 0 10 30 และ 60% ติดตามสมบัติของแปงขาวเจา ไดแก สมบัติการไหล สมบัติ

ความรอน เน้ือสัมผัส และการขับนํ้าออกจากเจลหลังการแชเยือกแข็ง 5 รอบ ผลการทดลองพบวา เม่ือปริมาณซูโครสเพิ่มขึ้น

สงผลใหสมบัติการไหลดานคาอุณหภูมิการเกิดความหนืด และความแตกตางระหวางความหนืดสุดทายกับความหนืดต่ําสุดเพิ่มขึ้น 

สมบัติความรอนดานคาอุณหภูมิการเกิดความหนืด การหลอมผลึก พลังงานเอนทาลป และการขับนํ้าออกจากเจลแปงหลังการ

แชเยือกแข็ง 5 รอบเพิ่มขึ้น ในขณะทีเ่น้ือสัมผัสดานความแข็งและความยืดหยุนลดลง   

 

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

อายุการเก็บรักษาส้ัน โดยทั่วไปสามารถเก็บรักษาไดเพียง 2 วัน ที่อุณหภูมิหอง (วารุณี, 2549) การสรางมูลคาเพิ่มใหกับขนม

ไทยดวยการเพิ่มคุณคาทางโภชนาการหรือการยืดอายุการเก็บรักษาใหนานขึ้น โดยยังคงเปนที่ยอมรับของผูบริโภคจึงเปนส่ิง

สําคัญ   การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารทําไดหลายวิธี ไดแก การใชสารเคมี การใชความเย็น  การแชเยือกแข็ง 

และการใหความรอนเปนกระบวนการผลิตอาหารพรอมบริโภคที่นิยม เน่ืองจากชวยยืดอายุการเก็บรักษา รับประทานได

สะดวก และใชเวลาในการเตรียมเพื่อการบริโภคส้ัน (Chareanrein and Preechatammawong, 2012) การแชเยือกแข็ง 

เปนวิธีการถนอมอาหารที่ลดอุณหภูมิของอาหารใหต่ํากวาจุดเยือกแข็ง ทําใหคาAw ของอาหารลดลง เปนการชะลอการ

เจริญเติบโตของจุลินทรีย และกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอาหาร ในขณะที่การยืดอายุการเก็บดวยความรอนระดับสเตอริไรเซ

ชัน เปนการใหความรอนที่อุณหภูมิสูง และเวลานานเพื่อทําลายจุลินทรียและเอนไซมตาง ๆ ในอาหาร (วิไล,  2547)  อยางไร

ก็ตามวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาดังกลาวสงผลตอการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ และเคมีของอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มี

สวนประกอบหลักเปนคารโบไฮเดรต เชน แปง    

การเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมีระหวางกระบวนการแชเยือกแข็ง และใหความรอน ไดแก การเกิดผลึกนํ้าแข็ง 

การแยกตัวของนํ้าออกจากเจลแปง การเกิดเจลาทิไนซระหวางการใหความรอน  อาจสงผลกระทบตอเน้ือสัมผัสของแปงที่ใช

ผลิตขนม และการยอมรับผลิตภัณฑของผูบริโภค  เกศิรินทร และคณะ (2554) รายงานผลของการแชเยือกแข็งตอคุณภาพ

ดานความแข็ง และการยอมรับคุณภาพขนมชั้นแชเยือกแข็ง โดยพบวาการแชเยือกแข็งแบบเร็วเหมาะสมตอการผลิตขนมชั้น

แชเยือกแข็งมากกวาการแชเยือกแข็งแบบชา เน่ืองจากเกิดรีโทรเกรด (retrogradation) นอยกวาการใหความรอนตอแปง

สงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑที่ได โดย Hu et al (2011) รายงานผลของการใหความรอน แบบ ความดันสูง (high 

pressure) และแบบธรรมดา สงผลตอเจลแปงขาวที่ได โดยการใหความรอนทําใหเกิดรีโทรเกรดของเจลแปง งานวิจัยน้ีจึงมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของซูโครสที่มีตอสมบัติของแปงขาวเจาที่ใชเปนสวนประกอบหลักในขนมไทย การศึกษาน้ีชวยให

เขาใจพฤติกรรมของแปงขาวเจา แลวนํามาประยุกตดานการยืดอายุการเก็บของขนมไทย 
                    

2. วิธีดําเนินงานวิจัย  
 

2.1 การเตรียมเจลแปงขาวเจาและซูโครส  

     ศึกษาผลของซูโครสตอสมบัติของแปงขาวเจาโดยแปรปริมาณซูโครสเปน 0 10 30 และ 60% โดยเลือกระดับ

ซูโครสชวง 10-60% เน่ืองจากระดับซูโครสดังกลาวเปนชวงระดับที่นิยมใชในขนมไทย เพื่อใหความหวานและถนอมรักษา

อาหาร  ศึกษาผลของซูโครส โดยผสมซูโครสลงในสารละลายแปงความเขมขน 15% w/w โดยนํ้าหนักแหง จากน้ันกวน

สารละลายดวยความเร็ว 250 รอบตอนาที เปนเวลา 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 35±5 C˚แลวใหความรอนสารละลายที่อุณหภูมิ   

80 ˚C เปนเวลา 15 นาที โดยกวนอยางตอเน่ืองจนเจลมีความหนืด 22,809 cps จากน้ันเทลงพิมพขนาด 4×5×1 เซนติเมตร 

นําไปน่ึงดวยไอนํ้า 100 ˚C เปนระยะเวลา10นาที  ลดอุณหภูมิเจลเปน 30 ˚C ที่อุณหภูมิหอง จากน้ันนําออกจากพิมพเพื่อวัด

คุณภาพ 
 

2.2 สมบัติการไหล   

                 เตรียมสารละลายแปง 15% w/w โดยนํ้าหนักแหง ใสในกระบอกอลูมิเนียม วัดดวยเครื่องวัดสมบัติการไหล    

(Rapid visco amylograph) ใหความรอนที่ 50 ˚C เปนเวลา 1 นาที แลวเพิ่มอุณหภูมิเปน 95 ˚C กําหนดใหอัตราการเพิ่ม

อุณหภูมิเปน 12 ˚C/ นาที  และจากน้ันใหความรอนที่ 95 °C เปนเวลา 2.5 นาที จากน้ันทําใหเย็นลงที่ 50 ˚C และคงไวเปน

เวลา 2 นาที (Chareanrein and Preechatammawong, 2012) 
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2.3 สมบัติความรอน 

     เตรียมของผสมระหวางแปง และนํ้าอัตราสวน 1:2 ทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 1 ชั่วโมงเพื่อใหแปงดูดนํ้า จากน้ันวัด

สมบัติการเปล่ียนแปลงทางความรอนดวยเครื่อง differential scanning colorimeter (DSC) กําหนดการวัดที่อุณหภูมิ       

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 นํ้าหนัก 40g ใสหลอดหมุนเหว่ียงขนาด 150 ml จากน้ันแชเยือกแข็งดวยระบบลม

เย็น (airblast) ที่อุณหภูมิ –25 ˚C เก็บรักษาในตูแชเย็น (chest freezer) ที่ -18 ˚C เปนเวลา 7 วัน จากน้ันนําเจลแปงออกมา

ทําละลาย โดยตั้งทิง้ไวที่อุณหภูมิ 35±5 ˚C จนเจลแปงมีอุณหภูมิ 25 ˚C ชั่งนํ้าหนักเจลแปง (w1)จากน้ันหมุนเหว่ียงที่ความเร็ว

รอบ 8000 rpm เปนเวลา 15นาที ชั่งนํ้าหนักของเหลวที่ได (w2)  หารอยละการขับนํ้าออกจากเจล (%syneresis) ตามวิธีการ

ของ Teng et al. (2011) ทําซํ้า 5 รอบของการแชเยือกแข็ง 

 

                                    %syneresis=  W2 

                                                      W1 

W1   =  นํ้าหนักเจลกอนหมุนเหว่ียง (กรัม)  

W2   =   นํ้าหนักของเหลว (กรัม) 
 

2.5 เนื้อสัมผัส 

                เจลแปงนํามาวัดเน้ือสัมผัส ดาน ความแข็ง (hardness) และความยืดหยุน (springiness) ดวยเครื่องวัดเน้ือ

สัมผัส (texture analyser, TA.XT.plus) ดัดแปลงจากวิธีของ Wang et al (2013) โดยใชหัววัด Cylinder Probe ขนาด 

P/100กําหนด นํ้าหนักการกด(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  

ทรีทเมนต วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียทรีทเมนตดวยวิธี 

Duncan's multiple range test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ทดลอง 3 ซํ้า โดยผลการทดลองแสดงเปนคาเฉล่ีย ± สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                   

3. ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

  3.1 สมบัติการไหล   

       ผลของซูโครสตอสมบัติการไหลของแปงขาวเจาแสดงดังตารางที่ 1 พบวา เม่ือระดับซูโครสเพิ่มขึ้น สงผลตอคา

อุณหภูมิการเกิดเจลาติไนซ (pasting temperature) และความแตกตางระหวางความหนืดสุดทายกับความหนืดต่ําสุด 

(setback) เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยปริมาณซูโครส 60 % มีคาสูงดังกลาวเพิ่มมากสุด ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจาก การเกิดเจลาติไนเซซันของแปง เริ่มจากเม็ดแปงดูดซึมนํ้า และเกิดการพองตัว เม่ือเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นเม็ดแปงจะพอง

ตัวอยางรวดเร็วและดูดซึมนํ้ามาก จนเกิดการแตกตัว ทําใหอะมิโลสหลุดออกมาภายนอกเม็ดแปง  การเติมซูโครส หรือกลูโคส

ไซรัปสงผลทําใหลดปริมาณนํ้าที่แปงตองใชเพื่อการพองตัว เม่ือเพิ่มปริมาณซูโครสจึงทําใหอุณหภูมิเกิดความหนืด pasting 

x100 
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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 เม่ือระดับซูโครสเพิ่มขึ้น สงผลตอคา 

Tonset  Tpeak และ Tmelting และพลังงานเอนทาลป (ΔH) เพิ่มขึ้น  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากโมเลกุลของซูโครสสรางพันธะไฮโดรเจนกับ

นํ้า และโครงสรางพอลิเมอรของแปง สงผลทําใหความหนืดและการพองตัวของแปงลดลง และพลังงานที่ใชในการสลายผลึก

มากขึ้น (Arunyanart and Charoenrein,2008) ซ่ึงตางจากผลการวิจัยของ Maaurf  et al. (2001) ที่รายงานวา การเพิ่ม

ปริมาณซูโครสในแปงสาคูสงผลใหคาTonset Tpeak และ Tmellting เพิ่มขึ้น ในขณะทีค่า ΔH ไมเปล่ียนแปลง 

 

ตารางที ่1 สมบัติการไหลของแปงขาวเจาผสมซูโครส แปรปริมาณซูโครสเปน 0 10 30 และ 60 % 

สมบัติการไหล 

 

ระดับของซูโครส (%) 

0 10 30 60 

ความหนืดสูงสดุ 

(Peak viscosity) 

8271.7±129.97 8180.3±114.71 8416.7±61.62 8793.7±420.64 

ความหนืดต่าํสุดระหวางทําใหเย็น(Trough) 6688.7b±141.43 6576.7b±60.41 6977.3b±243.51 7702.4a±554.56 

คาความแตกตางระหวางความหนืดสูงสดุกับความหนืดต่าํสุด 

ns(Breakdown) 

160.30±267.98 160.37±53.87 153.93±224.31 1591.9.±82.01 

ความหนืดสุดทายที่อุณหภูมิ 50c˚ns                        

(Final Viscosity) 

3084.1±16.32 3063.8±16.29 3069.8±16.24 3043.4±0.23 

คาความแตกตางระหวางความหนืดสุดทายกับความหนืด

ต่ําสุด (Setback) 

2094.3d±142.21 2465.4b±170.99 2213.2 c±102.22 2664.3 a±54.24 

เวลาที่เกิดความหนืดสูงสุด 

(peak Time) 

6.33b±0.11 6.40b±0.70 6.44b±1.66 6.69a±0.03 

อุณหภูมกิารเกิดความหนืด 

(Pasting Temp) 

82.90c±0.52 83.20c±0.86 84.25b±1.35 85.30a±0.43 

a,b,c,d  ในแนวนอนเดียวกันที่มีอักษรกํากับที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p≤0.05) 

 

ตารางที่ 2 สมบัตคิวามรอนของแปงขาวเจาผสมซูโครส แปรปริมาณซูโครสเปน 0 10 30 และ 60 % 

ระดับของซูโครส 

(%) 

To ( 
oc) Tp(

oc) Tm ( 
oc) ΔH (J/g starch) 

0 62.50a ±0.06 73.05a ±0.03 81.70a ±0.07 2.59b ±0.07 

10 63.40a ±0.07 73.85a ±0.08 82.50a ±0.05 2.20a ±0.06 

30 65.60b ±0.05 78.25b ±0.06 84.80b ±0.04 2.61b ±0.08 

60 69.50c ±0.05 79.65b ±0.09 87.30c ±0.06 2.86c ±0.06  

a,b,c ในแนวตั้งเดียวกันที่มีอักษรกํากับที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p≤0.05) 
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3.3 การขับน้ําออกจากเจล 

            เม่ือนําเจลแปงขาวเจาผสมซูโครส แลวผานการแชเยือกแข็งและทําละลาย จํานวน 5 รอบ ดังตารางที่3 พบวา 

เจลแปงขาวเจาที่ผสมซูโครสในระดับที่เพิ่มขึ้น มีคารอยละการขบันํ้าออกจากเจลเพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P≤0.05) ในทุกรอบของการแชแข็งและทําละลายหลายครั้ง  สงผลตอขนาดของผลึกนํ้าแข็งมีขนาดใหญ ทําใหโครงสรางของ

เจลแปงถูกทําลาย โอกาสทีนํ้่าออกจากโครงสรางไดมากขึ้น ประกอบกับซูโครสเรงการการเกิดผลึกใหม (recrystallization) 

ของแปง จึงอาจสงผลทําใหการขับนํ้าออกจากเจลมากขึ้น ซ่ึงตางจากผลการทดลองของ Arunyanart and Charoenrein 

(2008) ที่รายงานวา การเพิ่มระดับซูโครสจาก 10 เปน 20% ในเจลแปงขาวโพด และเจลแปงขาวเจา ทําใหคาการขับนํ้าออก

จากเจลลดลง  

 

ตารางที ่3 รอยละการขับนํ้าออกจากเจล ( % syneresis) ของแปงขาวเจาผสมซูโครสที่ผานการแชเยือกแข็งและทําละลาย

จํานวน 5 รอบ  และแปรปริมาณซูโครสเปน 0 10 30 และ 60 % 

ระดับของ

ซูโครส (%) 

การขับนํ้าออกจากเจล (%) 

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 

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 

a,b,c        ที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p≤0.05)  
A,B,C,D,E  ที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p≤0.05) 

 

3.4 เนื้อสัมผัส 

ผลของซูโครสตอคาความแข็งและความยืดหยุนของแปงขาวเจาแสดงดังตารางที่ 4 พบวาเม่ือเพิ่มปริมาณซูโครสใน 

เจลแปง สงผลทําใหคาความแข็งและความยืดหยุนลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเจลแปงขาวเจาผสมซูโครสที่

รอยละ 60 มีคาความแข็งและคาความยืดหยุนนอยที่สุดเทากับ 2244 g และ 4.05 ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากโมเลกุลของ

ซูโครสสรางพันธะไฮโดรเจนกับนํ้า และโครงสรางพอลิเมอรของแปง (Torres,2013; Arunyanart and Charoenrein, 2008) 

ประกอบกับการวัดเน้ือสัมผัสถูกศึกษากับเจลแปงที่ผานการใหความรอนชื้น โดยยังไมผานการแชเยือกแข็ง จึงสงผลใหเจลมี

ความแข็งและความยืดหยุนลดลง  

 

ตารางที่ 4 คาความแข็งและความยืดหยุน ของแปงขาวเจาผสมซูโครส แปรปริมาณซูโครสเปน 0 10 30 และ 60% 

          ระดับของซูโครส (%) ความแข็ง (g) ความยืดหยุน 

0 2461a±139 4.48a±0.35 

10 2460a±219 4.33a±0.41 

30  2254ab±239 4.27ab±0.49 

60 2244b±178 4.05c±0.52 
a,b,c,d ในแนวตั้งที่มีอักษรกํากับที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
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4. สรุปผลการทดลอง 
 

การเพิ่มปริมาณซูโครสในแปงขาวเจา สงผลใหสมบัติการไหล ความรอน เน้ือสัมผัส และการขับนํ้าออกจากเจลแปง

เปล่ียนแปลง โดยอุณหภูมิการเกิดความหนืด ความแตกตางระหวางความหนืดสุดทายกับความหนืดต่ําสุด  อุณหภูมิการเกิด

ความหนืด การหลอมผลึก พลังงานเอนทาลป และการขับนํ้าออกจากเจลแปงหลังการแชเยือกแข็ง 5 รอบเพิ่มขึ้น ในขณะที่

เน้ือสัมผัสดานความแข็งและความยืดหยุนลดลง   
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีทําการศึกษาอิทธิพลของเวลาสุญญากาศ (0, 60 และ 120 นาที) ตอการถายโอนมวลสาร คุณสมบัติทาง

เคมีกายภาพ และการตานอนุมูลอิสระระหวางออสโมติกดีไฮเดรชั่นสับปะรด โดยแชสับปะรดในสารละลายซูโครสที่มีการเติม

กรดแอสคอรบิก ผลการศึกษาพบวาเวลาสุญญากาศสงผลตอคุณลักษณะของสับปะรดประกอบดวย การถายโอนมวลสาร คาสี 

ปริมาณความชื้น ปริมาณกรด คาความเปนกรด-เบส (pH), ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด ปริมาณกรดแอสคอรบิก และ 

ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging (IC50) ของสับปะรดอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p ≤ 0.05) โดยคาสี 

(L*, a, b)  ปริมาณความชื้น และคา pH มีแนวโนมลดลงเม่ือเพิ่มเวลาสุญญากาศ ขณะที่การสูญเสียนํ้า (water loss) การเพิ่มขึ้น

ของของแข็ง (solid gains) นํ้าหนักที่ลดลง (weight reduction) ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด ปริมาณกรด กรดแอสคอรบิก  

และกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระของสับปะรดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการเติมกรดแอสคอรบิกลงไปใน

สารละลายออสโมติกสามารถปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการของสับปะรดที่มีการกําจัดนํ้าบางสวนได 
 

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 partially-

dehydrated pineapples. 
 

Keywords: vacuum time, osmotic dehydration, ascorbic acid 
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1. บทนํา  
 

สับปะรด (Ananas comosus L. Merr) เปนไมผลที่ความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทย  โดยในปจจุบัน

ประเทศไทยเปนผูผลิตสับปะรดเปนอันดับ 4 ของโลก รองจากฟลิปปนส คอสตาริกา และบราซิล โดยมีปริมาณการผลิตคิดเปน

รอยละ 8.5 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดในตลาด (ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2559) สับปะรดอุดมไปดวย

สารอาหารที่มีประโยชนมากมาย เชน แคโรทีนอยด สารประกอบฟนอลิก และฟลาโวนอยด (Hossain & Rahman, 2011)  

แตมีขอจํากัด คือ อายุการเก็บรักษาส้ัน ทําใหการจําหนายเชิงการคาในรูปของผลไมสดเกิดการสูญเสียภายหลังการเก็บเก่ียว ใน

ปจจุบันมีการเพิ่มมูลคาของสับปะรดโดยนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาใหนานขึ้น เชน แยม สับปะรด

บรรจุกระปอง นํ้าผลไม ไวน และผลิตภัณฑอบแหง เปนตน โดยในการแปรรูปสับปะรดเปนผลิตภัณฑ เม่ือผานกระบวนการ

เตรียมขั้นตนหรือในระหวางการแปรรูปดวยความรอนทําใหสูญเสียคุณคาทางโภชนาการ เชน วิตามินซี ซ่ึงเปนสารที่มี 

การสูญเสียไดงาย ดังน้ันการเลือกเทคโนโลยีที่จะนํามาประยุกตใชรวมกับกระบวนการแปรรูปผลไมเพื่อรักษาคุณคาทาง

โภชนาการจากเดิมที่มีอยูหรือเพิ่มปริมาณของสารอาหารจึงไดมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน  

ออสโมติกดีไฮเดชั่น (osmotic dehydration) เปนเทคนิคที่ใชในการกําจัดนํ้าเบื้องตนใหกับวัตถุดิบผักและผลไม  

แตเทคนิคดังกลาวใชเวลานานและทําใหเกิดการสูญเสียคุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบ ดังน้ันเทคนิคการแชภายใตสภาวะ

สุญญากาศ (vacuum impregnation, VI) จึงถูกนํามาใชในการปรับปรุงคุณภาพใหกับผลิตภัณฑผักและผลไม และใชใน 

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากน้ีมีการประยุกตใชกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นภายใตสภาวะสุญญากาศ 

(pulsed vacuum osmotic dehydration) แทนวิธีการออสโมติกดีไฮเดชั่นที่สภาวะบรรยากาศปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การถายโอนมวลสาร (Derossi et al., 2012) โดยมีรายงานของ Mauro et al. (2016) ทําการศึกษาผลของการเติมแคลเซียม

แลคเตทและกรดแอสคอรบิกในสารละลายซูโครส พบวาเม่ือเพิ่มเวลาในการสุญญากาศสามารถปรับปรุงการถายโอนมวลสาร

และทําใหปริมาณกรดแอสคอรบิกในแอปเปลเพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกับงานวิจัยของ Hironaka et al. (2011) ทําการศึกษา 

การแชมันฝรั่งในสารสะลายกรดแอสคอรบิกภายใตระบบสุญญากาศ (vacuum impregnation) พบวาความเขมขนของ 

กรดแอสคอรบิกในมันฝรั่งเพิ่มขึ้น ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงไดทําการศึกษาในสับปะรดโดยใชเทคนิคออสโมติกภายใตสภาวะ

สุญญากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑที่ได 

 

2. วัตถุประสงคงานวิจัย 
 

     เพื่อศึกษาอิทธิพลของเวลาสุญญากาศตอการถายโอนมวลสาร คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และการตานอนุมูลอิสระของ

สับปะรด 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

     3.1 การคัดเลือกวัตถุดิบที่นํามาศึกษา 

  การคัดเลือกสับปะรดพันธุปตตาเวีย มาทําการศึกษาโดยพิจารณาจากสีเน้ือ ลักษณะปรากฏ รูปราง  

ขนาดผล นํ้าหนัก ไมมีรอยตําหนิ และมีปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดใกลเคียงกัน  
 

 3.2 การศึกษาระยะเวลาสุญญากาศตอคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการตานอนุมูลอิสระของสับปะรด 

  3.2.1 การถายโอนมวลสาร 

      นําสับปะรดมาลางทําความสะอาดแลวปอกเปลือกตัดชิ้นใหมีความหนา 1.5 เซนติเมตร ชั่ งนํ้าหนัก

ตัวอยางสับปะรดกอนแชในสารละลายที่มีความเขมขนซูโครส 60 องศาบริกซ ที่มีสวนผสมของกรดแอสคอรบิกรอยละ  
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10 อัตราสวนของตัวอยางตอสารละลายเปน1:2 ใชความดัน 150 มิลลิบาร เปนเวลา 0, 60 และ 120 นาที หลังจากน้ันทําให

ระบบกลับเขาสูบรรยากาศปกติ และแชตัวอยางในสารละลายตอจนครบ 180 นาที กรองเอาสารละลายออก และซับตัวอยาง

ดวยกระดาษทิชชู กอนนําตัวอยางไปชั่งนํ้าหนักเพื่อคํานวณคารอยละการสูญเสียนํ้า (water loss) การเพิ่มขึ้นของของแข็ง 

(solid gains) และการลดลงของนํ้าหนัก(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     

       เม่ือ  Wo  คือ นํ้าหนักตัวอยางเริ่มตน (กรัม) W คือ นํ้าหนักของตัวอยาง ณ เวลา t (กรัม) Wwo คือ 

ปริมาณนํ้าหนักของนํ้าในตัวอยาง (กรัม) Ww คือ ปริมาณนํ้าหนักของนํ้าในตัวอยาง ณ เวลา t (กรัม) Wso คือ นํ้าหนักของ

ของแข็งในตัวอยางเริ่มตน (กรัม) Ws คือ นํ้าหนักของของแข็งในตัวอยาง 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 อบจนกระทั่งนํ้าหนัก

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 วิเคราะหโดยใชละลายสาร 2,6–dichlorophenol indophenol  

(dry solution) สกัดตัวอยางดวยสารละลายกรดเมตาฟอสฟอริก (HPO3) ความเขมขนรอยละ  2  ดวยอัตราสวน 1:1  

และทําการกรอง จากน้ันปเปตสารสกัดปริมาตร 5 มิลลิลิตร เติม dye solution  ปริมาตร 10 มิลลิลิตร นําสารละลายที่ไดไป

วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 265 นาโนเมตร โดยใชเครื่อง Spectrophotometer เทียบกับกราฟมาตรฐาน 

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 นาทีและปนเหว่ียง 

ที่ความเร็วรอบ 1500 รอบ/นาที นาน 15 นาที กรองดวยกระดาษ Whatman NO.1 นําสารสกัดมาวิเคราะหฤทธ์ิการตาน

อนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging activity ดัดแปลงวิธีการของ Dasgupta & De (2004) ทําการปเปตสารสกัด

ตัวอยางที่เตรียมไวปริมาตร 100 ไมโครลิตร เติม DPPH ปริมาตร 3 มิลลิลิตร (DPPH 0.004 กรัม ละลายในเมทานอลรอยละ 

80 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร) เก็บตัวอยางไวในที่มืดใหเกิดปฏิกิริยาเปนเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิหอง วัดคาดูดกลืนแสง 

ที่ความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร โดยใชเครื่อง Spectrophotometer คํานวณฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระจากสมการ 
 

                          inhibition activity (รอยละ)  = [( Ao – Ae)] x 100 

                                                                              Ao 
  

            เม่ือ Ao คือ คาการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH ที่ไมมีตัวอยาง Ae คือ คาการดูดกลืนแสงของสารตัวอยาง 
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  

  4.1 การถายโอนมวลสาร  
 

ตารางที่ 1 การถายโอนมวลสารของสับปะรดภายหลังกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นภายใตสภาวะสุญญากาศที่ระยะเวลา

ตางกัน 

เวลาสุญญากาศ 
การสูญเสียน้ํา  

(รอยละ) 

การเพิ่มข้ึนของของแข็ง 

(รอยละ) 

การลดลงของน้ําหนัก 

(รอยละ) 

0 นาที 21.74±0.39b 13.24±0.03c 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 เน้ือสัมผัส

รสชาติ และการยอมรับของผูบริโภค จากการศึกษาพบวารอยละการสูญเสียนํ้า (water loss) การเพิ่มขึ้นของของแข็ง (solid 

gains) และการลดลงของนํ้าหนัก (weight reduction) ของสับปะรดที่แชในสารละลายซูโครสที่มีกรดแอสคอรบิก 

เปนองคประกอบมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเม่ือเพิ่มระยะเวลาสุญญากาศ (p≤ 0.05) สับปะรดที่เตรียมขั้นตนโดยใชความดันสุญญากาศ

เปนเวลา 120 นาที มีคารอยละการสูญเสียนํ้า การเพิ่มขึ้นของของแข็ง และการลดลงของนํ้าหนักสูงกวาการใหความดัน

สุญญากาศที่เวลา 0 และ 60 นาท ีเน่ืองจากการใหความดันสุญญากาศทําใหกาซที่อยูภายในชองวางระหวางเซลลของผักและ

ผลไมถูกดึงออกในชวงเริ่มตนของกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่น กอนปลอยใหระบบเขาสูบรรยากาศปกติ เปนการเพิ่มแรง

ขับ (driving force) ในการดึงนํ้าออกจากเน้ือเยื่อของผักและไมไปสูสารละลายออสโมติก  โดยเกิดกลไก Hydrodynamic 

(HDM) กอใหเกิดการแพรของสารละลายเขาสูชองวางภายในเซลลแทนที่กาซที่ถูกกําจัดออกไปสงผลใหมีการถายโอนมวลสาร

เพิ่มขึ้น (วิชมณี ยืนยงพุทธกาล, 2556; Shi et al., 1995; Corrêa et al., 2010)  ขณะที่การใชความดันสุญญากาศ 0 นาที 

(ออสโมติกดีไฮเดรชั่นภายใตสภาวะบรรยากาศปกติ) มีการถายโอนมวลสารชาสุด เน่ืองจากการเคล่ือนยายนํ้าบางสวนจาก

เน้ือเยื่อผลไม อาศัยความแตกตางของแรงดันออสโมติกระหวางภายในเซลลของอาหารและสารละลายออสโมติก สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Chottanom et al. (2016)  และ Corrêa  et al. (2010) ศึกษาระยะเวลาในกระบวนการออสโมติกดีไฮเดชั่น

ภายใตสภาวะบรรยากาศปกติ (Osmotic dehydration) และที่สภาวะสุญญากาศ (Pulsed vacuum osmotic 

dehydration) โดยใชความเขมขนของสารละลาย 20, 40 และ 60 องศาบริกซ ใชเวลา 6 และ 12 ชั่วโมง พบวาเม่ือเพิ่ม 

ความเขมขนของสารละลายและระยะเวลาในกระบวนการออสโมซิสสงผลใหการถายโอนมวลสารในเทอมของรอยละ 

การสูญเสียนํ้า และรอยละการเพิ่มขึ้นของของแข็งในมะเขือเทศเชอรรี่มีคาเพิ่มขึ้น ใหผลเชนเดียวกับงานวิจัยของ Corrêa   

et al. (2010) ศึกษาในตัวอยางชิ้นฝรั่งแชในสารละลายซูโครสความเขมขน 60 องศาบริกซ ที่เวลาสุญญากาศ 0, 10 และ 15 

นาที  ดังน้ันการใชสภาวะสุญญากาศในกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นทําใหการถายโอนมวลสารมีคาสูง แตเวลาสุญญากาศ

ที่ใชในวัตถุดิบแตละชนิดน้ันขึ้นอยูกับลักษณะโครงสรางทางชีวภาพของแตละวัตถุดิบ (Biological structure characteristics) 

เชน ความพรุน เปนตน (Corrêa et al., 2010)   
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 4.2 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ 
 

ตารางที่ 2 คุณภาพดานสีของสับปะรดภายหลังกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นภายใตสภาวะสุญญากาศที่ระยะเวลาตางกัน 

เวลาสุญญากาศ L* a* b* 

0 นาที 63.97±0.90b -0.67±0.01b 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 
 

คาเฉล่ีย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีอักษรกํากับตางกันในแนวคอลัมน มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p≤0.05) 

 

 สีเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซ้ือหรือบริโภคอาหารของผูบริโภครวมกับคุณลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ 

คุณภาพดานสี ไดแก คาความสวาง (L*) คาสีแดงหรือสีนํ้าเงิน (a*) คาสีเหลืองหรือสีเขียว (b*) ของสับปะรดภายหลังการแชใน

สารละลายซูโครสที่มีการเติมกรดแอสคอรบิกมีแนวโนมลดลงเม่ือเพิ่มเวลาสุญญากาศ (p≤0.05) และพารามิเตอรดานสีมีคา

ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับตัวอยางสด โดยตัวอยางที่ผานกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นภายใตสภาวะสุญญากาศที่เวลา  

120 นาที มีคา L* ต่ําสุด เน่ืองจากมีการสูญเสียนํ้าในระหวางกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นมากสุด และมีปริมาณ 

การเพิ่มขึ้นของของแข็ง (solid gains) สูงสุด จึงทําใหความเขมของสารสีที่มีอยูในตัวอยางมีมากขึ้นสงผลใหการหักเห 

และการสะทอนแสงของสับปะรดเกิดการเปล่ียนแปลง (อาภัสสร ศิริจริยวัตร, 2558; Chiralt & Talent, 2005; Martinez-

Valencia et al., 2011) นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงสีของผลไมยังขึ้นอยูกับปจจัยที่ทําการศึกษา เชน วัตถุดิบ ชนิดและ 

ความเขมขนของสารละลาย  (อาภัสสร ศิริจริยวัตร, 2558; Marani et al., 2007; Corrêa et al., 2010; Martinez-Valencia  

et al., 2011) 

  

ตารางที ่3 คุณสมบัติทางเคมีของสับปะรดภายหลังกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นภายใตสภาวะสุญญากาศที่ระยะเวลา

ตางกัน 

เวลาสุญญากาศ 
ความช้ืน  

(รอยละ) 

ปริมาณกรด 

(รอยละ) 

ความเปนกรด-เบส 

(pH) 

ปริมาณของแข็ง 

ที่ละลายไดทั้งหมด 

(องศาบริกซ) 

0 นาที 70.90 ± 0.06b 0.45 ± 0.00b 3.90 ± 0.01b 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 

 

คาเฉล่ีย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีอักษรกํากับตางกันในแนวคอลัมน มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p≤0.05) 

 

  จากตารางที่ 3 พบวาเวลาสุญญากาศสงผลตอปริมาณความชื้น ปริมาณกรด คาความเปนกรด-เบส (pH) ปริมาณของ

ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (total soluble solid) ของสับปะรดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเม่ือเพิ่มเวลา

สุญญากาศสงผลใหปริมาณความชื้น คาความเปนกรด-เบส (pH) และปริมาณของของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดมีแนวโนมลดลง 

ขณะที่ปริมาณกรดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยออสโมติกดีไฮเดรชั่นเปนกระบวนการที่ใชในการกําจัดนํ้าออกจากโครงสรางของผัก
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และผลไมบางสวน กอนที่จะเขาสูกระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตอไป การสูญเสียนํ้าน้ันทําใหปริมาณความชื้นของ

สับปะรดทุกตัวอยางลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับตัวอยางสด สวนการเปล่ียนแปลงปริมาณกรด ความเปนกรด-เบส และปริมาณ

ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดของสับปะรดเปนผลมาจากการถายโอนมวลสารของกระบวนการออสโมติกดีไฮเดชั่น เม่ือสับปะรด

แชในสารละลายซูโครสที่มีความเขมขนสูงทําใหเกิดแรงขับเคล่ือนใหตัวถูกละลายในสารละลายออสโมติก ไดแก นํ้าตาลซูโครส 

และกรดแอสคอรบิกเคล่ือนที่เขาสูเยื่อหุมเซลลของสับปะรด เม่ือกรดแอสคอรบิกในโครงสรางของผลไมเพิ่มขึ้นสงผลใหปริมาณ

กรดเพิ่มมากขึ้น และคาความเปนกรด-เบสลดลง สําหรับปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดของทุกตัวอยางมีคามากกวา

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 

พบวาเม่ือเพิ่มเวลาในการสุญญากาศทําใหปริมาณกรดแอสคอรบิกในตัวอยางแอปเปลเพิ่มมากขึ้นเปนผลมาจากการใชความ

ดันสุญญากาศในชวงเริ่มตนของกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นทําใหกาซที่อยูภายในชองวางระหวางเซลลของผักและผลไม

ถูกดึงออกกอนปลอยใหระบบเขาสูบรรยากาศปกติ เกิดแรงขับในการดึงนํ้าออกจากเน้ือเยื่อของผักและไมไปสูสารละลาย

ออสโมติก  โดยอาศัยกลไก Hydrodynamic (HDM) ทําใหตัวถูกละลายในสารละลายออสโมติก ไดแก ซูโครส และกรด

แอสคอรบิกเกิดการแพรเขาสูชองวางภายในเซลลแทนที่กาซที่ถูกกําจัดจึงสงผลใหปริมาณกรดแอสคอรบิกในตัวอยางสับปะรด

เพิ่มมากขึ้น (วิชมณี ยืนยงพุทธกาล, 2556; Shi et al., 1995; Corrêa et al., 2010) นอกจากน้ีมีรายงานวิจัยของ Guiamba 
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et al. (2016) ศึกษาการเตรียมมะมวงขั้นตนโดยแชในสารละลายซูโครสความเขมขน 45 องศาบริกซ ที่มีการเติมกรด

แอสคอรบิกกอนนําไปอบแหง พบวาผลิตภัณฑมะมวงอบแหงมีปริมาณกรดแอสคอรบิกเพิ่มขึ้น นอกจากน้ียังมีการศึกษาการ

เติมกรดแอสคอรบิกในสารละลายออสโมติกเพื่อใชในการแชมะมวง และกีวี (Robbers et al., 1997; Nagai et al., 2015) 

จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนนอกจากโครงสรางของผลไมมีปริมาณกรดแอสคอรบิกเพิ่มขึ้นแลว กรดแอสคอรบิกยังปองกัน

ไมใหเน้ือเยื่อผลไมสัมผัสกับออกซิเจนชวยลดการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลเน่ืองจากเอนไซม polyphenol oxidase และ 

peroxidase ดวย 
 

   4.3 การตานอนุมูลอิสระของสับปะรด 
    

 
 

ภาพที่ 2 ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH scavenging (IC50) ของสับปะรดภายหลังกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่น

ภายใตสภาวะสุญญากาศที่ระยะเวลาตางกัน 

 a-d ตัวอักษรตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  

 

  DPPH radical scavenging method เปนวิธีการวิเคราะหความสามารถในการเปนสารตานออกซิเดชัน 

(antioxidant) โดยอนุมูล DPPH จะทําปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระ ทําใหสีของสารละลายเปล่ียนจาก 

สีมวงเปนสีเหลือง จากภาพที่ 2 พบวาเม่ือเพิ่มเวลาสุญญากาศสงผลใหฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical 

scavenging (IC50) ของสับปะรดที่ผานกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นมีคาเพิ่มขึ้น (IC50 มีต่ํา) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p≤0.05) โดยตัวอยางสับปะรดที่แชในสารละลายซูโครสที่มีการเติมกรดแอสคอรบิก ใชเวลาสุญญากาศ 120 นาที มีคา IC50 

ต่ําสุด (มีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระสูงสุด) ทั้งน้ีเปนผลมาจากการแทรกซึมของกรดแอสคอรบิกเขาไปในโครงสรางของสับปะรด 

รวมทั้งในสับปะรดพบสารที่มีคุณสมบัติในการตานออกซิเดชั่น เชน แคโรทีนอยด สารประกอบฟนอลิก และฟลาโวนอยด 

(Hossain & Rahman, 2011)  

 

5. สรุปผลการวิจัย 
 

     ระยะเวลาสุญญากาศในกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชั่นสงผลตอการถายโอนมวลสาร คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ

และการตานอนุมูลอิสระของสับปะรด โดยที่เวลาสุญญากาศ 120 นาที คารอยละการสูญเสียนํ้า รอยละการเพิ่มขึ้นของ
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ของแข็ง และรอยละการลดลงของนํ้าหนักของสับปะรดปริมาณกรด ปริมาณกรดแอสคอรบิก และฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ

โดยวิธี DPPH radical scavenging (IC50) มีคาสูงสุด  ขณะที่ปริมาณความชื้น คาความเปนกรด-เบส (pH) และคุณภาพดานสี

ของสับปะรดลดลง ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการเติมกรดแอสคอรบิกในสารละลายซูโครสสามารถปรับปรุงคุณคา 

ทางโภชนาการของสับปะรดที่มีการกําจัดนํ้าบางสวนได 
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 The Development of Low Calorie Foy-Thong with Sugar Alcohol   
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาขนมฝอยทองนํ้าตาลต่ําดวยสารทดแทนความหวานกลุมนํ้าตาลแอลกอฮอล โดย

ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของซอรบิทอล และมอลติทอลตอการผลิตฝอยทอง แปรระดับการแทนทีเ่ปน 0 25 50 75 และ 100% 

ของปริมาณของแข็งทั้งหมด ติดตามคาสี (L*, a*, b*) ดัชนีการเกิดสีนํ้าตาล ความตางของสี (∆E) กิจกรรมของนํ้า (Aw) เน้ือ

สัมผัสดานความยืดหยุน และการทดสอบทางประสาทสัมผัส ผลการทดลองพบวา การเพิ่มปริมาณ ซอรบิทอล สงผลให 

กิจกรรมของนํ้า คาสีแดง (a*) และความตางของสี ลดลง ในขณะที่ คาความสวาง (L*) สีเหลือง (b*) และความยืดหยุนเพิ่มขึ้น 

การเพิ่มปริมาณมอลติทอล สงผลใหคาสีเหลือง และความตางของสีเพิ่มขึ้น ในขณะที่คาความสวาง คาสีแดง กิจกรรมของนํ้า

และความยืดหยุนลดลง นํ้าตาลแอลกอฮอลทั้งสองชนิดไมสงผลตอดัชนีการเกิดสีนํ้าตาลของฝอยทอง ฝอยทองพลังงานต่ํา          

ที่ไดรับการยอมรับดีที่สุดคือ ซอรบิทอล และมอลติตอลที่ทดแทนนํ้าตาลทรายได 100% โดยมีคะแนนการยอมรับโดยรวมเทากับ 

4.86 และ 6.26  

 

คําสําคัญ: ขนมไทย  นํ้าตาลแอลกอฮอล  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 ปจจัยหน่ึงที่เก่ียวของกับการเกิดโรคเรื้อรัง คือ การบริโภคนํ้าตาลที่มาก

เกินความตองการของรางกาย โดยเฉพาะประชากรไทยซ่ึงมีพฤติกรรมการบริโภคนํ้าตาลเพิ่มขึ้นจากเดิม ผลการสํารวจ พ.ศ. 

2549 พบวาคนไทยมีอัตราการบริโภคนํ้าตาล 28.1 กิโลกรัม/คน/ป  และป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 33.8 กิโลกรัม/คน/ป (ขนิษฐ , 

2555) ซ่ึงมากกวาปริมาณที่แนะนําบริโภคตอวันคือไมเกิน 6 ชอนชา (24 กรัม) สอดคลองกับองคการณเพื่อความรวมมือทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนา และองคการอนามัยโลกที่รายงานวาอัตราการบริโภคนํ้าตาลตอประชากรใน 5 ประเทศ ไดแก ไทย 

เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปปนสในป 2555 - 2575 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น (ปรารถนา, 2557) วิธีลดปริมาณนํ้าตาล

สามารถทําไดโดยการปรับพฤติกรรมของผูบริโภค หรือ การรับประทานสารทดแทนความหวานแทนการบริโภคนํ้าตาล สารให

ความหวานแทนนํ้าตาล (sweetener) เปนวัตถุเจือปนอาหารที่ใชมากเน่ืองจากใหรสหวาน แตไมมีคุณคาทางโภชนาการ 

(nonnutritive sweetener)  และไมใหพลังงาน โดยนิยมใชแทนนํ้าตาลซ่ึงผูปวยโรคเบาหวานบริโภคไมได จึงเปนสารที่มี

คุณคาทางการแพทย นอกจากน้ันยังใชเปนเครื่องปรุงรสอาหารสําหรับผูเปนโรคอวน และใชในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เพื่อ

ลดตนทุนการผลิต (พิมพเพ็ญ และนิธิยา, 2558)  สารใหความหวานที่จัดอยูในกลุมของนํ้าตาลแอลกอฮอล เปนสารใหพลังงาน

ต่ํากวา 4 กิโลแคลอรี่ โดยทั่วไปนิยมนํามาใชเพิ่มเน้ือ (bulking agent) ใหกับผลิตภัณฑอาหาร ไดแก ฟรุกโทสมอลติทอล และ

ซอรบิทอล (nutrition, 2015) ซอรบิทอล และมอลติทอลมีรสชาติหวาน และเม่ือละลายจะใหความรูสึก เย็น ซา(cooling 

effect) เน่ืองจากระหวางพลังงานจะดูดพลังงานความรอนเพื่อใชเปนความรอนแฝงของการละลายใหพลังงาน 2.6 แคลอรี่ตอ

กรัม (เทียบกับนํ้าตาลทรายซ่ึงให 4 แคลอรี่ตอกรัม) รางกายจะยอยและดูดซึมไดชากวานํ้าตาล จึงไมทําใหระดับนํ้าตาลใน

เลือดสูง ไมทําใหฟนผุ  สามารถใชนํ้าตาลแอลกอฮอลในผลิตภัณฑเบเกอรี่ แยม และผสมเครื่องดื่มตาง ๆ ที่ตองการรสหวาน

แตใหพลังงานต่ํา นอกจากน้ี มอลติทอลยังชวยในการปองกันการตกผลึกและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑใชในลูกอมและ

ลูกกวาดโดยไมเกิดสีนํ้าตาลไหมและไมตกผลึกเหนียว (siam sorbitol, 2016)   มนัญญาและคณะ (2559) ศึกษาผลของสาร

ใหความหวานฟรุกโตสไซรัปและซูคราโลสที่มีตอคุณลักษณะบางประการของแยมผลไมผสม โดยพบวาสารทดแทนความหวาน

สามารถทดแทนนํ้าตาลในแยมได 50%  นอกจากน้ียังพบการใชสารทดแทนความหวานในกลุมของซอรบิทอล ไอโซมอล และ

มอลติทอลในผลิตภัณฑไอศกรีม ขนมโมจิ คุกก้ี และวุนกะทิ (เอกพันธและเอมนิกา, 2557; ปยนุสร และนคร, 2558; จิรวัฒน 

และคณะ, 2551; Pinheiro et al, 2005 ) ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อใชสารใหความหวานกลุมนํ้าตาลแอลกอฮอล

ทดแทนนํ้าตาลในขนมฝอยทอง ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมในการบริโภคและใชในงานมงคลตาง ๆ การพัฒนาขนม

ฝอยทองดวยการใชสารใหความหวานทดแทนนํ้าตาลน้ี นอกจากสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมเด็ก ผูสูงวัย 

ผูปวยเบาหวานและผูรักสุขภาพได แลวยังสามารถเพิ่มมูลคาทางการตลาดของขนมไทยทั้งในและตางประเทศได   

 

2. วิธีดําเนินงานวิจัย  
 

2.1 การเตรียมฝอยทองและสารทดแทนความหวาน  

   กระบวนการผลิตฝอยทองทําโดยนําไขแดงผสมกับไขนํ้าคางอัตราสวน 4:1 คนใหเขากัน แลวกรองดวยผาขาวบาง 

จากน้ันขึ้นรูปฝอยทองโดยวนฝอยทองบนนํ้าเชื่อมที่  1 ความเขมขน  75 °Bx อุณหภูมิ 130 oC นาน จํานวน 10 รอบ จากน้ัน

พักไวที่ขอบกระทะ 15 วินาที แลวนําไปวนในนํ้าเชื่อมที่ 2 ความเขมขน 51°Bx จํานวน 2 ครั้ง  จากน้ันสะเด็ดนํ้าเชื่อมเปน

ระยะเวลา 20 วินาที   

   ศึกษาชนิดสารทดแทนความหวานในนํ้าเชื่อมทั้ง 2 นํ้าเชื่อม แปรชนิดของสารทดแทนความหวานเปนซอรบิทอล 

หรือมอลติทอล โดยนํ้าเชื่อมที่ 1 ความเขมขน 75 °Bx  แปรระดับการแทนที่ของสารทดแทนความหวามแตละชนิด เปน 0 25 
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50 75 และ100 % ของของแข็ง ในขณะที่ นํ้าเชื่อมที่ 2 ความเขมขน 51 °Bx  กําหนดใหใชสารทดแทนความหวานชนิด

เดียวกับนํ้าเชื่อมที่ 1 โดยใหมีปริมาตรของแข็งเทากับนํ้าเชื่อมปกต ิ 

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* คือสีนํ้าเงินถึงเหลือง 

   คาดัชนีสีนํ้าตาล (browning  index) โดยการคํานวณคาดัชนีสีนํ้าตาล (BI) จาก BI = [ 100 ( x – 0.31) / 0.172 

……….(1) ;  เม่ือ x = (a+1.75L) / (5.645L+ a-3.012b) 

2.3 กิจกรรมของน้ํา และคาเนื้อสัมผัส 

                 คากิจกรรมของนํ้า (water activity; Aw) วัดดวยเครื่องวัดกิจกรรมของนํ้า ( Aqua lab รุน series 3  เน้ือ

สัมผัสดานคาความยึดหยุน (Elasticity) วัดดวยเครื่องวัดเน้ือสัมผัส (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) ดานกล่ินขณะเคี้ยว เน้ือสัมผัสขณะเคี้ยว 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 ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียดวย Duncan's multiple 

range test ที่ความเชื่อม่ัน 95% ทดลอง 3 ซํ้า   
 

                   

3. ผลและวิจารณผลการทดลอง 

  3.1 คาสีและดัชนีเกดิสีน้ําตาล   

            คาสี (L*, a*, b*)  ของฝอยทองที่ใชซอรบิทอล และมอลติทอลแสดงดังตารางที่ 1 จากผลการทดลองพบวาการ

ใชซอรบิทอลและมอลติทอล สงผลทําใหฝอยทองมีคาสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้นในขณะที่คาสีแดง(a*)ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับ

ฝอยทองสูตรควบคุมที่ใชนํ้าตาลทราย  ทั้งน้ีเน่ืองจากนํ้าตาลแอลกอฮอลคุณสมบัติในการทนตอการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาล

(Rozzi, 2007, Lin et al, 2003) แตเม่ือเพิ่มระดับของซอรบิทอลและมอลติทอลพบวา การเพิ่มปริมาณซอรบิทอลไมสงผลตอ

คาความสวางและคาสีแดง แตสงผลทําใหคาสีเหลืองเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p≤0.05) การเพิ่มระดับของมอลติทอล

ไมสงผลตอคาสีแดง แตคาสีเหลืองเพิ่มขึ้น ในขณะที่คาความสวางลดลง  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสารทดแทนความหวานขัดขวาง

การจัดเรียงตัวของผลึกซูโครส สงผลทําใหเกิดการกระเจิงแสงมากขึ้น (ณัฐรัตน, 2559)  จากการทดลองฝอยทองที่ใชสาร

ทดแทนความหวานมีความสวางกวาฝอยทองที่ใชนํ้าตาลทราย โดยฝอยทองที่ใชมอลติทอลใหลักษณะสีเหลืองคลํ้ากวา

ฝอยทองที่ไดจากซอรบิทอล  เม่ือพิจารณาคาดัชนีการเกิดสีนํ้าตาลและความตางของสีแสดงดังตารางที่ 2 พบวา การใชซอรบิ

ทอล และมอลติทอล สงผลตอคาความตางของสี แตไมสงผลกระทบตอคาดัชนีการเกิดสีนํ้าตาล โดยการเพิ่มปริมาณซอรบิทอล 

สงผลใหคาความตางของสีลดลง ในขณะที่การเพิ่มปริมาณมอลติทอล สงผลใหคาความตางของสีเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก

สมบัติการกระเจิงแสง และการเปล่ียนแปลงของคาความสวางในฝอยทองที่ใชมอลติทอลมีคาสูงกวา 
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 ตารางที่ 1 คาสี (L*, a*, b*)  ของฝอยทองที่ใชซอรบิทอล และมอลติทอล แปรระดับเปน 0, 25, 50, 75 และ 100% 

a,b,c,d  ในแนวตั้งเดียวกันที่มีอักษรกํากับที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p≤0.05) 

 

ตารางที่ 2 ความตางของสี(∆E) และ  ดัชนีการเกิดสีนํ้าตาล (BI)ของฝอยทองที่ใชซอรบิทอล และมอลติทอล แปรระดับเปน 0, 

25, 50, 75 และ 100% 

ระดับการแทนที(่%) 

ซอรบิทอล มอลติทอล 

ความตางของสี (∆E) 
ดัชนีการเกิดสีน้ําตาล 

(BI)ns 
ความตางของสี (∆E) 

ดัชนีการเกิดสีน้ําตาล 

(BI)ns 

0 2.56 b ±1.75 507.83  ±40.41 2.56 b ±1.75 507.80  ±40.44 

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 

a,b,c,d  ในแนวตั้งเดียวกันที่มีอักษรกํากับที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p≤0.05) 
      ns  ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 

 

 

ระดับการ

แทนที(่%) 

ซอรบิทอล มอลติทอล 

คาความสวาง 

(L*) 

คาความเปนสี

เขียว-แดง 

(a*) 

คาความเปนสี

น้ําเงิน-เหลือง 

(b*) 

คาความสวาง 

(L*) 

คาความเปนสี

เขียว-แดง 

(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 
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ภาพที่ 1 ฝอยทองที่ใชซอรบิทอล และมอลติทอล แปรระดับเปน 0, 25, 50, 75 และ 100% 
 

3.2 กิจกรรมของน้ํา และคาเนื้อสัมผัส  

                 คากิจกรรมของนํ้า และความยืดหยุนแสดงดังภาพที่ 2 และ 3  พบวา การเพิ่มระดับของสารทดแทนความหวา

นมสงผลทําใหคากิจกรรมของนํ้าลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p≤0.05) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสารประกอบกลุมนํ้าตาล

แอลกอฮอล มีหมูไฮดรอกซิลที่สามารถสรางพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของนํ้าในฝอยทองได จึงทําใหคากิจกรรมของนํ้าลดลง 

โดยเฉพาะซอรบิทอล ซ่ึงจัดเปนกลุมพอลิไอดรอกซีแอลกอฮอล (polyhydroxy alcohol) จึงทําใหคากิจกรรมของนํ้าลดลงไดมาก 

(Chen,1987 ; Carvain and Young, 2000)  จากสมบัติดังกลาวสงผลทําใหคาความยืดหยุนของฝอยทองเพิ่มขึ้นเม่ือเพิ่ม

ระดับของซอรบิทอล และมอลติทอล สอดคลองกับ เอกพันธ และเอมนิกา (2557) ที่รายงานวาสารใหความหวานทดแทน

นํ้าตาลมีแนวโนมทําใหคาความแข็งของเจลลดลงตามระดับของการแทนที่ที่เพิ่มมากขึ้นในวุนกะท ิ

 

 

 

 

                                                               รูปงงงงง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 คากิจกรรมของนํ้าของฝอยทองที่ใชซอรบิทอล และมอลติทอล แปรระดับเปน 0, 25, 50, 75 และ 100 

ระดับการ

แทนที(่%) 
0  25 50 75  100 

ซอรบิทอล 

    
 

มอลติทอล 
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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 

ในขณะที่ผูทดสอบชิมใหคะแนนความชอบโดยรวมของฝอยทองที่ใชมอลติทอลสูงกวาฝอยทองสูตรควบคุมที่ใชนํ้าตาลทราย 

โดยใหความเห็นวา ฝอยทองสีสวย ไมหวานจนเกินไป และไมสามารถรับรสชาติแปลกปลอมของมอลติทอลได  สอดคลองกับ

การวัดคาสี ที่พบวาฝอยทองที่ใชสารทดแทนความหวานมีความสวางกวาฝอยทองที่ ใชนํ้าตาลทราย โดยฝอยทองที่ใ ช        

มอลติทอลใหลักษณะสีเหลืองคลํ้ากวาฝอยทองที่ไดจากซอรบิทอล สูตรที่ดีที่สุดของฝอยทองนํ้าตาลต่ําที่ใชซอรบิทอล และ

มอลติทอล คือระดับการแทนที่ 100% โดยมีคะแนนการยอมรับโดยรวมเทากับ 4.86 และ 6.26 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของฝอยทองที่ใชซอรบิทอล (a)  และมอลติทอล (b)  

แปรระดับเปน 0, 25, 50, 7และ 100% 

 

     

a b 
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4. สรุปผลการทดลอง 
 

การเพิ่มปริมาณสารใหความหวานสงผลตอคาสีและความตางของสี โดยไมทําใหคาดัชนีการเกิดสีนํ้าตาล

เปล่ียนแปลง การใชสารทดแทนความหวานมีผลทําใหคาความยืดหยุนของฝอยทองเพิ่มขึ้น แตคากิจกรรมของนํ้าลดลง 

ฝอยทองพลังงานต่ําที่ไดรับการยอมรับ และถูกทดแทนนํ้าตาลทรายไดมากที่สุด คือ ซอรบิทอล และมอลติตอลที่ทดแทน

นํ้าตาลทรายได 100%  
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ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิต์านออกซิเดชันของหญาคา 

The Phytochemical contents and Antioxidant activity of Imperata cylindrical  
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2นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

*vatcharaporn.pra@mail.pbru.ac.th  

 

บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธ์ิตานออกซิเดชันของสารสกัดรากหญาคา เตรียมสารสกัด

ดวยวิธีการแชหมักโดยใชตัวทําละลาย 3 ชนิดไดแก เฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเอทานอล และนําสารสกัดมาหาปริมาณ ฟนอลิก 

ฟลาโวนอยดและแอลคาลอยดดวยวิธี Folin-Ciocalteu Colorimetric Aluminium Chloride และ Bromocresol Green 

Method ตามลําดับ และทดสอบฤทธ์ิตานออกซิเดชันดวยวิธี DPPH assay ผลการวิจัยพบวาสารสกัดเอทิลอะซิเตตของราก

หญาคามีปริมาณฟนอลิกรวมมากที่สุด (299.80 mgGAE/g ของสารสกัด) ปริมาณฟลาโวนอยดและแอลคาลอยดสูงสุดพบใน

สารสกัดเฮกเซนมีคา 106.00 mgQE/g ของสารสกัดและ 17.20 mgAE/g ของสารสกัด ตามลําดับ และยังพบวาสารสกัด

เอทิลอะซิเตตมีฤทธ์ิตานออกซิเดชันดีที่สุด (%inhibition 88.214) เม่ือเทียบกับสารสกัดชนิดอ่ืนที่ความเขมขนเดียวกัน            

แตพบวามีฤทธ์ิต่ํากวาวิตามินซีมาตรฐาน (%inhibition 97.257) จากผลการวิจัยสารสกัดเอทิลอะซิเตตมีฤทธ์ิการตานอนุมูล

อิสระดีที่สุดซ่ึงสอดคลองกับปริมาณสารพฤกษเคมีที่พบมากกวาสารสกัดชนิดอ่ืน จึงสามารถนําไปใชประโยชนและศึกษา

เพิ่มเติมเพื่อเปนยารักษาโรคตอไป 

 

คําสําคัญ: สารพฤกษเคมี  ฤทธ์ิตานออกซิเดชัน  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 

พบวาสารตานออกซิเดชันไดรับความสนใจอยางมากเน่ืองจากมีผลตอสุขภาพรางกายมนุษย อนุมูลอิสระเม่ือทําปฏิกิริยากับ

สารชีวโมเลกุลในรางกายอาจทําใหการทํางานของสารชีวโมเลกุลเกิดความบกพรอง ทําลายโครงสรางดีเอ็นเอ เปล่ียนสภาพ

โปรตีนและไขมันของเยื่อหุมเซลล สรางพันธะโควาเลนตกับโปรตีนทําใหโปรตีนทํางานผิดปกติ จึงกอใหเกิดความเสียหายและ

อันตรายตอรางกายทําใหเกิดโรคที่เกิดจากการมีปริมาณอนุมูลอิสระอยูในระดับสูง ไดแก โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรค

เก่ียวกับระดับภูมิคุมกันทํางานผิดปกติ โรคขออักเสบ โรคแกกอนวัย โรคตอกระจก โรคอัลไซเมอร โรคพารกินสัน เปนตน 

ภาวะตางๆเหลาน้ีสามารถควบคุมไดโดยอาศัยสารตานออกซิเดชันซ่ึงทําหนาที่ปองกันการเกิดกระบวนการสําคัญที่ทําใหเกิด

อนุมูลอิสระและชวยยับยั้งอนุมูลอิสระไมใหทําลายเซลล )นวลศรี รักอริยะธรรม และอัญชนา เจนวิถีสุข ,2545(   

สารตานออกซิเดชันเปนสารที่สามารถพบไดในพืช ผัก ผลไมและสมุนไพร และยังพบวาพืชสมุนไพรเปนแหลง

สารพฤกษเคมี (phytochemicals) ที่มีฤทธ์ิทางชีวภาพที่สําคัญ ไดแก สารประกอบฟนอลิก (phenolic compounds) และ 

ฟลาโวนอยด (flavonoids) มีฤทธ์ิตานออกซิเดชัน (Beer et al., 2002; Pourmorad et al., 2006) ตานอักเสบ (Sharma et 

al., 2011) และเพิ่มภูมิคุมกันใหกับรางกาย (Ghasemzadeh et al., 2010) และแอลคาลอยด (alkaloids) มีฤทธ์ิตานอักเสบ

และตานมะเร็ง )พิสมัย  เหลาภัทรเกษม , 2548  ( เปนตน ดังน้ันการศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธ์ิตานออกซิเดชันของ

สารสกัดจากพืชจึงมีความสําคัญไมเพียงแตใหประโยชนดานการรักษาโรคเทาน้ัน แตยังเปนการเพิ่มมูลคาใหกับพืชสมุนไพร

ชนิดน้ันๆ ดวย  

  หญาคา (Imperata cylindrica L.) มีสรรพคุณทางยาใชรักษาโรคไดหลายชนิด เชน โรคไต โรคมะเร็งคอ แกลมพิษ 

ผ่ืนคัน แกกระเพาะปสสาวะอักเสบ แกโรครีดสีดวง แกโรคความดันโลหิตสูง แกโรคเบาหวาน เปนตน (มูลนิธิสรางสุขมุสลิม

ไทย, 2558) และจากตําราแพทยแผนไทยพบวามีสรรพคุณเปนยาขับปสสาวะ แกรอนใน กระหายนํ้า แกอักเสบในทางเดิน

ปสสาวะ บํารุงไต แกนํ้าดีซาน แกออนเพลีย เบื่ออาหาร เปนตน หญาคาเปนวัชพืชที่มีสรรพคุณทางยาหลายอยางที่นาสนใจ

และยังพบรายงานวิจัยเก่ียวกับพืชชนิดน้ีไมมากนัก ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธ์ิตาน

ออกซิเดชันจากรากหญาคา เพื่อเปนแหลงของสารตานออกซิเดชันที่ดีแหลงใหมและเปนขอมูลการศึกษาในเชิงลึกตอไป อีกทั้ง

ใชเปนแนวทางในการนําพืชสมุนไพรไปใชในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสําอางใหเกิดประโยชนสูงสุดได 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  

เพื่อศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธ์ิตานออกซิเดชันของสารสกัดจากรากหญาคา 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

อนุมูลอิสระ (free radical) หมายถึง อะตอมหรือกลุมอะตอมใด ๆ ก็ตามที่มีจํานวนอิเล็กตรอนเดี่ยว ซ่ึงไมเสถียร 

และมีพลังงานสูงจึงมีความวองไวตอการเกิดปฏิกิริยาสูง ดังน้ันจําเปนตองดึงอิเล็กตรอนมาจากโมเลกุลอ่ืนหรือถายเท

อิเล็กตรอนที่ขาดคูออกไปเพื่อทําใหตัวเองเสถียร แตจะมีผลทําใหอิเล็กตรอนในโมเลกุลอ่ืนขาดคูหรืออิเล็กตรอนเกินกวาปกติ

เชนเดียวกัน การเกิดอนุมูลอิสระจึงเกิดตอเน่ืองไปเรื่อย ๆ เปนปฏิกิริยาลูกโซ โดยทั่วไปอนุมูลอิสระเกิดขึ้นทั้งจากภายในและ

ภายนอกรางกาย ภายในรางกายเกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมทางชีวเคมี หรือเกิดจากกลไกการทํางานของระบบ

ภูมิคุมกันของรางกาย โดยเม่ือรางกายไดรับเชื้อโรคเซลลจะสรางอนุมูลอิสระขึ้นเอง สวนอนุมูลอิสระที่เกิดภายนอกมาจาก

ส่ิงแวดลอม เชน การปลอยรังสีจากอุตสาหกรรม ดวงอาทิตย รังสีคอสมิกและรังสีเอกซจากการฉายแสง ซ่ึงเปนรังสีที่เกิดจาก

การกลายเปนไอออน โอโซน ไนทรัสออกไซด (nitrus oxide) ที่เกิดจากทอไอเสีย โลหะหนัก ฝุน ควันบุหรี่ แอลกอฮอลและ
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สารเคมีจากยาบางชนิด เปนตน (วัชราภรณ ประภาสะโนบล, 2553)  นอกจากน้ีพบวาอนุมูลอิสระที่ไวตอการเกิดปฏิกิริยาคือ

กลุมที่มีออกซิเจนเปนองคประกอบ เชน ไฮดรอกซิล (OH) เปอรรอกซิล (ROO) แอลคอกซิล (RO ) ซุปเปอรออกไซดแอน

ไอออน (O2
-) สามารถทําอันตรายเซลลเน้ือเยื่อปกติของส่ิงมีชีวิต เชน ทําลายกรดนิวคลีอิกใน DNA กอใหเกิดการกลายพันธุ

และพัฒนาเปนเซลลมะเร็ง หรืออาจทําลายเยื่อหุมเซลลจนทําใหเซลลแตกและสารประกอบภายในเซลลรั่วไหลออกมาหรือ

ทําลายเอนไซมตาง ๆ จนการทํางานแปรปรวนเกิดเปนอันตรายหรืออาการเจ็บปวยขึ้น เชน โรคหัวใจที่มีสาเหตุจากอนุมูล

อิสระกระตุนใหเกิดการสะสมไขมันในหลอดเลือดนําไปสูภาวะเสนเลือดตีบ โรคที่เก่ียวกับภูมิคุมกัน (autoimmune disease) 

และโรคมะเร็ง (cancer) เปนตน (Machlin and Bendich, 1987) 

 สารตานออกซิเดชัน (antioxidant) เปนสารที่ยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันทั้งโดยทางตรงและทางออม กลไกการ

ทํางานของสารตานออกซิเดชันมีหลายแบบ เชน สารตานออกซิเดชันสามารถรับอิเล็กตรอนมาไวที่ตัวเองและสามารถให

อิเล็กตรอนแกอนุมูลอิสระทําใหอนุมูลอิสระไมสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันตอไปได จึงทําใหอนุมูลอิสระกลายเปนสารที่ไม

มีฤทธ์ิทําลายเซลลตอไป โดยปกติรางกายมีกลไกที่สามารถจัดการกับอนุมูลอิสระได เน่ืองจากภายในรางกายมีระบบเอนไซมที่

จะกําจัดอนุมูลอิสระหรือการไดรับสารตานออกซิเดชันจากอาหารที่รับประทานเขาไปอยางเพียงพอ เพื่อลดโอกาสการเกิดโรค

ที่เกิดจากผลของอนุมูลอิสระได แหลงของสารตานออกซิเดชันที่พบมากคือ พืช โดยเฉพาะ ผัก ผลไมและสมุนไพร       

(Hwang  et al., 2006) สารประกอบในสารสกัดจากพืชเหลาน้ีมีชื่อวา พฤกษเคมี (phytochemicals) ไดแก สารกลุมฟนอล 

ฟลาโวนอยด ควินิน แทนนิน แอลคาลอยด สเตียรอยด ซาโปนินและแอนโธไซยานิน (Fang et al., 2002; Alghazeer et al., 

2012)  ซ่ึงปจจุบันทั่วโลกใหความสนใจในการใชสารสกัดธรรมชาติที่มีสารเหลาน้ีเปนองคประกอบเน่ืองจากมีคุณสมบัติของ

สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (bioactivities) อาจนํามาใชทดแทนยาแผนปจจุบันในการปองกันโรคบางชนิดหรือสารเคมี

สังเคราะหที่เติมลงในผลิตภัณฑอาหารเพื่อหลีกเล่ียงอันตรายจากการตกคางของสารเคมีตาง ๆ จากการที่ผูบริโภคตระหนักถึง

อันตรายจากสารสังเคราะหและใหความสําคัญตอการบริโภคอาหารหรือใชผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของวัตถุดิบที่ไดจาก

ธรรมชาติมากขึ้น ทําใหแนวทางการพัฒนามุงเนนที่จะนําสารตานปฏิกิริยาออกซิเดชันในกลุมของสารสกัดที่ไดจากพืชมาใช

ประโยชนในดานตางๆ เพิ่มมากขึ้น (Bagamboula et al., 2004) สารสกัดจากพืชเปนสารอินทรียที่มีองคประกอบซับซอนซ่ึง

เปนกลุมสารที่เปนสารเมแทบอไลซทุติยภูมิ (secondary metabolize) ที่พบไดจากสวนตางๆ ของพืช สารสําคัญจากพืชที่มี

รายงานวามีคุณสมบัติในการตานปฏิกริยาออกซิเดชัน ไดแก สารประกอบฟนอลิก สารฟลาโวนอยด สารแทนนินและ

สารประกอบไตรเทอรพีน (Rice-Evans et al., 1995; Topcu et al., 2007) ซ่ึงอาจนํามาใชแทนสารสังเคราะหในผลิตภัณฑ

อาหารและเครื่องสําอางได 

  หญาคา (Imperata cylindrica L.)  อยูในวงศ  Poaceae หรือ Gramineae มีชื่อเรียกอ่ืน ๆ ตามภูมิภาควา คา

หลวงคา )ภาคกลาง (ลาแลลาลาง ) มลายู ( และเกอฮี  )กะเหรี่ยง-  แมฮองสอน ( หญาคาเปนพืชใบเล้ียงเดี่ยวลมลุกและจัดเปน

วัชพืช มีลําตนอยูใตดินเปนเสนกลม สีขาวทอดยาว มีขอชัดเจน ผิวเรียบ หรืออาจมีขนอยูบางเล็กนอย สามารถแตก

ก่ิงกานสาขาเล้ือยแผและงอกไปเปนกอใหมๆ ไดมากมายหลายกอ  ใบแตกออกมาจากลําตนที่อยูใตดิน ลักษณะของใบแบน

เรียวยาว ใบมีความยาวประมาณ 20-50 เซนติเมตร และกวางประมาณ 5-9 มิลลิเมตร ตอนแตกใบออนใหมๆ จะมีปลอกหุม

แหลมแข็งที่ยอดยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร งอกแทงขึ้นมาจากดิน ดอกเปนชอรูปทรงกระบอก มีความยาวประมาณ 5-20 

เซนติเมตร มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1.5-3 เซนติเมตร มีดอกยอยอยูติดกันแนน เม่ือแกจะเปนขนฟูสีขาว และเมล็ด

จะหลุดรวงและปลิวไปตามสายลม และขยายพันธุไปไดไกลๆ โดยหญาคาที่ขึ้นอยูตามทุงหญาจะออกดอกในชวงฤดูรอน สวน

หญาคาที่ขึ้นตามที่ชื้นแฉะจะออกดอกในชวงปลายฤดูรอนหรือฤดูหนาว เมล็ดเปนผลแหง ไมแตก มีลักษณะเปนรูปรี เมล็ดมีสี

เหลือง เมล็ดแกจะหลุดปลิวไปตามลม สามารถขยายพันธุไปไดไกล และในหน่ึงตนสามารถผลิตเมล็ดไดมากถึง 3, 000  เมล็ด  

(ภาพที่ 1) สรรพคุณทางยาที่สําคัญของหญาคา ใชรักษาโรคไดหลายชนิด เชน โรคไต โรคมะเร็งคอ แกลมพิษ ผ่ืนคัน แก

กระเพาะปสสาวะอักเสบ แกโรครีดสีดวง แกโรคความดันโลหิตสูง แกโรคเบาหวาน เปนตน (มูลนิธิสรางสุขมุสลิมไทย, 2558) 
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และจากตําราแพทยแผนไทยพบวา มีสรรพคุณเปนยาขับปสสาวะ แกรอนใน กระหายนํ้า แกอักเสบในทางเดินปสสาวะ บํารุง

ไต แกนํ้าดีซาน แกออนเพลีย เบื่ออาหาร เปนตน  

 

 
        ใบ                     ดอก                  ราก 

ภาพที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของหญาคา 

 

งานวิจัยที่เก่ียวของกับหญาคาพบวามีการศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH assay และตรวจสอบสารพฤกษ

เคมีเบื้องตนของสารสกัดหญาคาดวยเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเอทานอลทั้งสวนเหนือดินและสวนใตดิน จากผลการวิจัย

พบวาสารสกัดเอทิลอะซิเตตของสวนใตดินมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระไดสูงที่สุด (IC50 0.1889 mg/ml) และพบสารพฤกษเคมี

เบื้องตน ไดแก สารคารดิแอกไกลโคไซด แอลคาลอยด แทนนินและฟนอลิก ไตรเทอรพีนและสเตียรอยดเปนองคประกอบ  

(วัชราภรณ ประภาสะโนบลและคณะ, 2559) และพรรณวิภา กฤษฎาพงษ (2557) พบสารสําคัญแทนนิน ซาโปนิน และสาร

กลุมฟนอลิก ไดแก กรดเฟอรูลิก (ferulic acid) กรดคาเฟอิก (caffeic acid) กรดพาราคูมาริก (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, ญ่ีปุน) สารเคมีที่สําคัญ ไดแก DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl)  BCG  (Bromocresol Green)  เควอซิทิน (quercetin) กรดแกลลิก (gallic acid) และ      อะโทรพีน 

(Atropine) ซ้ือจากบริษัท Sigma-Aldrich (USA)  โซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) โซเดียมไนไทรท (NaNO2) และอลูมิเนียม

คลอไรด (AlCl3) ซ้ือจากบริษัท Univar (Australia) และตัวทําละลายทุกชนิดที่ใชในงานวิจัยน้ีเปนเกรดสําหรับการวิเคราะห 

(AR grade) 

การเตรียมสารสกัดพืชตัวอยาง นํารากหญาคานํ้าหนัก 500 กรัมมาหั่นใหมีขนาดเล็ก ผ่ึงลมใหแหงและบดใหละเอียด 

เตรียมสารสกัดดวยตัวทําละลายอินทรีย 3 ชนิด ไดแกเฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเอทานอล โดยวิธีการแชหมักที่อุณหภูมิหอง  

นํามาแชดวยเฮกเซนในโหลเปนเวลา วัน จากน้ันกรอง 3และนําสารสกัดมาระเหยตัวทําละลายออกดวยเครื่องระเหยลดความ

ดัน )Rotary Evaporator( แชเฮกเซนซํ้าอีก ครั้ง นําสารสกัดที่ไดแตละครั้งมารวมกันจะไดสารสกัดเฮกเซน 2  หลังจากน้ันนํา

กากสวนที่เหลือจากการกรองมา ทําการทดลองดังขางตนโดยเปล่ียนตัวทําละลายเปนเอทิลอะซิเตต และเอทานอล ตามลําดับ  

การวิเคราะหปริมาณสารพฤกษเคมี  

การหาปริมาณฟนอลิกรวมดวยวิธี  Folin-Ciocalteu ซ่ึงดัดแปลงมาจากวิธีของ 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 เติมนํ้า

กล่ันจนปริมาตรครบ 5 ml  ผสมใหเขากันจากน้ันตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองในที่มืดเปนเวลา 30 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสง
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ที่ความยาวคล่ืน 765 nm การหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมของสารสกัดคํานวณจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก 

แสดงผลเปนหนวยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอกรัมสารสกัด (mg GAE/g crude extract) การวิเคราะหสารตัวอยาง

ทําซํ้า 3 ครั้ง 

การหาปริมาณฟลาโวนอยดรวมของสารสกัดโดยใชวิธี Aluminium chloride colorimetric method (ดัดแปลง

จากวิธีของ Zhishen และคณะ, 1999) นําสารสกัดความเขมขน 1 mg/ml มา 0.5 ml ผสมกับนํ้ากล่ัน 1 ml เติมสารละลาย

โซเดียมไนไทรท (5% (w/w) NaNO2) ปริมาตร 0.15 ml ปลอยทิ้งไว 6 นาที จากน้ันเติมสารละลายอลูมิเนียมคลอไรด (10% 

AlCl3) ปริมาตร 0.15 ml และปลอยทิ้งไว 6 นาทีแลวเติมสารละลาย 4% NaOH ลงไปปริมาตร 2 ml ในสารผสมและเติมนํ้า

เพื่อปรับปริมาตรสุดทายเปน 5 ml ผสมสารละลายใหเขากันและปลอยไวอีก 15 นาทีที่อุณหภูมิหอง และนําไปวัดคาการ

ดูดกลืนแสงที่ 510 nm โดยมีแบลงคเปนสารละลายผสมที่เติมนํ้าแทนสารสกัด โดยใชเควอซิทิน (quercetin) เปนสาร

มาตรฐานที่ชวงความเขมขน 0 - 0.100 mg/ml ปริมาณของฟลาโวนอยดรวมของสารสกัดคํานวณจากกราฟมาตรฐานของ   

เควอซิทินและแสดงผลออกมาเปนมิลลิกรัมสมมูลของเควอซิทินตอกรัมของสารสกัด (mg QE/g crude extract)  การ

วิเคราะหสารตัวอยางทําซํ้า 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 และเติม

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) การวิเคราะหสารตัวอยางทําซํ้า 3 ครั้ง 

การทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH assay เตรียมสารละลาย ethanolic DPPH radical ความเขมขน 

0.05 mg/ml สารสกัดตัวอยางที่ความเขมขน 1 mg/ml ในเอทานอลและสารละลายมาตรฐานวิตามินซีที่ความเขมขน 1 

mg/ml มีวิธีการทดลองดังน้ี การเตรียมสารละลาย Ethanolic DPPH radical ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก ใหไดปริมาตร

รวมสุดทายเปน 6 ml (ทําการทดลองซํ้า 3 ครั้ง) โดยแบงชุดการทดสอบเปน 3 ชุด (ชุด A B และ C) ดังน้ี 

 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 

ผสมใหเขากันจากน้ันตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองในที่มืด เปนเวลา 30 นาที จากน้ันวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 517 nm โดยใชเครื่อง

สเปกโทรโฟโตมิเตอร คํานวณหา % Radical Scavenging เพื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานวิตามินซี  

           % Radical Scavenging   =  (Acontrol – A sample) X 100 / A control 

 เม่ือ  A control  คือ คาการดูดกลืนแสงของชุด C 

         A sample  คือ คาการดูดกลืนแสงของชุด A – คาการดูดกลืนแสงของชุด B 

 

5. ผลการวิจัย  

จากการเตรียมสารสกัดดวยวิธีการแชหมักในตัวทําละลายอินทรีย 3 ชนิด คือ เฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเอทานอล 

พบวาไดสารสกัดเฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเอทานอล ตามลําดับ ในปริมาณที่แตกตางกันซ่ึงไดรายงานเปนรอยละโดยนํ้าหนัก

เทียบกับนํ้าหนักของพืชแหง และยังพบวาสารสกัดแตละชนิดยังมีลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกันไปดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพและปริมาณของสารสกัดหญาคา 

 สารสกัด 

 

รากหญาคา 

ลักษณะ นํ้าหนัก (g) รอยละโดยนํ้าหนัก(%w/w) 

เฮกเซน ของแข็งหนืด สีนํ้าตาลอมเหลือง 3.950 0.790 

เอทิลอะซิเตต ของแข็งหนืด สีนํ้าตาลอมเหลือง 1.439 0.288 

เอทานอล ของแข็งหนืด สีนํ้าตาลอมเหลือง 2.858 0.572 

 รอยละโดยน้ําหนักของสารสกัดเทียบกับน้ําหนักพืชแหง 

  

จากตารางที่ 1 พบวาสารสกัดของรากหญาคามีลักษณะเปนของแข็งหนืดสีนํ้าตาลอมเหลืองและพบสารสกัดเฮกเซน

มีปริมาณมากที่สุด (0.790%) รองลงมาเปนสารสกัดเอทานอล (0.572%) และเอทิลอะซิเตต (0.288%) ตามลําดับ  เน่ืองจาก

ความมีขั้วของสารสกัดรากพบสารมีขั้วต่ําจึงสกัดออกมาดวยเฮกเซนมีปริมาณของสารสกัดสูงที่สุด  

 ปริมาณสารพฤกษเคมีของสารสกัดวิเคราะหไดตามลําดับดังน้ี ปริมาณฟนอลิกรวมคํานวณไดจากกราฟมาตรฐาน

กรดแกลลิก (y =1.1309x+0.0042, R2 = 0.9969) รายงานผลเปนมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอกรัมสารสกัดปริมาณ 

ฟลาโวนอยดรวมคํานวณไดจากกราฟมาตรฐานเควอซิทิน (y = 0.0006x–0.0022, R2 = 0.9892) รายงานผลเปนมิลลิกรัม

สมมูลของเควอซิทินตอกรัมสารสกัดและปริมาณแอลคาลอยดรวมคํานวณไดจากกราฟมาตรฐานอะโทรพีน (y=16.575x + 

0.0063, R2 =0.9933  (รายงานผลเปนมิลลิกรัมสมมูลของอะโทรพีนตอกรัมสารสกัด พบวาปริมาณ สารพฤกษเคมีของสารสกัด

เฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเอทานอลแสดงดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณฟนอลิก ฟลาโวนอยดและแอลคาลอยดรวมของสารสกัดรากหญาคา 

สารสกัด ปริมาณฟนอลิกรวม 

(mg GAE/g crude extract) 

ปริมาณฟลาโวนอยดรวม 

(mg QE/g crude extract) 

ปริมาณแอลคาลอยดรวม 

(mg AE/g crude extract) 

เฮกเซน 130.75 106.00 17.200 

เอทิลอะซิเตต 299.80 44.33 0.042 

เอทานอล 151.56 28.50 1.414 

 

การวิเคราะหฤทธิ์ตานออกซิเดชัน 

การวิเคราะหฤทธ์ิตานออกซิเดชันของสารสกัดรากหญาคาดวยวิธี DPPH assay รายงานผลเปนคา% Radical 

Scavenging ของสารสกัดที่ความเขมขน 1 mg/ml พิจารณาวาถามีคา % Radical Scavenging สูงจะมีความสามารถในการ

ตานอนุมูลอิสระสูง โดยวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 517 nm และความเขมขน DPPH 0.05 mg/ml ดังตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 3 ฤทธ์ิตานออกซิเดชันของสารสกัดรากหญาคา 

 

สารสกัด % Radical Scavenging 

เฮกเซน 76.796 

88.214 

77.532 

97.257 

เอทิลอะซิเตต 

เอทานอล 

วิตามินซี 
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จากตารางที่ 3 ฤทธ์ิการตานออกซิเดชันของรากหญาคาพบวาสารสกัดเอทิลอะซิเตตมีฤทธ์ิในการตานออกซิเดชันดี

ที่สุดมีคา % Radical Scavenging  เทากับ 88.214  แตเม่ือเทียบฤทธ์ิตานออกซิเดชันของสารสกัดรากหญาคากับสาร

มาตรฐานวิตามินซี (%inhibition 97.257) พบวาสารสกัดทุกชนิดที่มีฤทธ์ิตานออกซิเดชันต่ํากวาวิตามินซีมาตรฐาน  

 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

การวิจัยน้ีเปนการวิเคราะหปริมาณสารพฤกษเคมีบางชนิดไดแก ฟนอลิก ฟลาโวนอยดและแอลคาลอยดพบวาสาร

สกัดเอทิลอะซิเตตมีปริมาณสารฟนอลิกรวมสูงที่สุด (299.80 mg GAE/g crude extract) และมีฤทธ์ิตานออกซิเดชันไดสูง

ที่สุด (% Radical Scavenging มีคา 88.214) สวนปริมาณฟลาโวนอยดและแอลคาลอยดพบมากที่สุดในสารสกัดเฮกเซน 

(106.00 mg QE/g crude extract และ 17.200 mg AE/g crude extract ตามลําดับ) สอดคลองกับฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ

ของสารสกัดเอทิลอะซิเตตของสวนใตดินหญาคาที่มีฤทธ์ิสูงที่สุด (IC50 0.1889 mg/ml) และสัมพันธกับชนิดของสารพฤกษ

เคมีเบื้องตนที่พบ ไดแก แอลคาลอยด แทนนินและฟนอลิกซ่ึงเปนกลุมสารที่สามารถแสดงฤทธ์ิตานออกซิเดชันได (วัชราภรณ 

ประภาสะโนบลและคณะ, 2559) และสอดคลองกับรายงานของพรรณวิภา กฤษฎาพงษ (2557) ที่พบกลุมสารฟนอลิกเปนสาร

หลักในรากหญาคา เน่ืองมาจากมีกลุมสารที่เปนองคประกอบ ไดแก สารแทนนิน ฟนอลิกและฟลาโวนอยดซ่ึงจัดเปน

สารประกอบที่มีฤทธ์ิทางชีวภาพที่หลากหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ (พิชญอร  ไหมสุทธิสกุล, 2549, 

พิสมัย เหลาภัทรเกษม, 2548) และแอลคาลอยด (Stajić et al., 2013) ที่เคยมีรายงานวาเปนสารพฤกษเคมีที่สําคัญจากพืชที่

มีคุณสมบัติในการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันได ซ่ึงจากผลการวิจัยน้ีอาจนําสารสกัดของรากหญาคามาแยกและวิเคราะหหา

องคประกอบของสารบริสุทธ์ิและนํามาทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพทั้งฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ความเปนพิษตอเซลลมะเร็งและฤทธ์ิ

ทางชีวภาพอ่ืนๆ เพื่อสามารถนํามาใชแทนสารสังเคราะหในผลิตภัณฑอาหาร เครื่องสําอางและยารักษาโรคตอไปไดในอนาคต 

 

7. ขอเสนอแนะ  

จากผลงานวิจัยน้ีควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่นาสนใจดังน้ี ควรนําสารสกัดของรากหญาคาไปทดสอบฤทธ์ิทาง

ชีวภาพอ่ืน ๆ  ซ่ึงขอมูลที่ไดอาจเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชตอไป และควรศึกษาวิจัยอยางตอเน่ืองเพื่อแยกสารให

บริสุทธ์ิและหาองคประกอบทางเคมีของสารที่แยกได ซ่ึงอาจเปนการคนพบสารชนิดใหมที่ไดจากพืชสมุนไพรไทยสําหรับการ

พัฒนาสูการเปนยารักษาโรคและนํามาใชแทนสารสังเคราะหในผลิตภัณฑอาหารและเครื่องสําอางตอไปไดในอนาคต 

 

8. กิตติกรรมประกาศ (ถามี)  

ผูวิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาเคมีและศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่

อนุเคราะหสารเคมีบางชนิด เครื่องมือและสถานที่ในการทําวิจัยครั้งน้ีจนเสร็จสมบรูณ 
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การวิเคราะหสารเบตาเลนและผลติภณัฑลิปบาลมจากเสมา  

Analysis of Betalain and Lipbalm Product from Opuntia elatior 
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บทคัดยอ  

 

ผลเสมามีลักษณะรูปไขกลับ เม่ือสุกสีสมหรือสีแดง เน้ือสีแดง เมล็ดโต พบในพื้นที่ตําบลหาดเจาสําราญ อําเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี เสมาจัดเปนพืชกลุมเดียวกันกับตะบองเพชร ผลของเสมามีรงควัตถุชนิดหน่ึงคือ เบตาเลนซ่ึงเปนสารออกฤทธ์ิ

ทางชีวภาพ เชนการตานอนุมูลอิสระและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีคือศึกษาวิเคราะหสารเบตาเลน

และศึกษาการผลิตลิปบาลมเสมา โดยเก็บผลเสมาในเดือน มิถุนายน 2559 นํามาวิเคราะหเบตาเลนดวยวิธีเทคนิคอัลตราไวโอเลต

และวิสิเบิลสเปกโทรสโคป ชวงความยาวคล่ืน 200-800 นาโนเมตร ในตัวทําละลาย 3 ชนิดไดแก นํ้า เมทานอล และกรดไฮโดร 

คลอริก ศึกษาการผลิตลิปบาลมเสมาและการตรวจสอบความคงทนของสีลิปบาลมเสมา เปนเวลา 90 วัน โดยการสังเกตการซีดจาง

ของสีเปรียบเทียบสีมาตรฐาน นํ้าหนักสุทธ์ิลิปบาลม 3 กรัม ทั้งหมด 6 สูตรโดยรอยละของสารสกัดเสมา 0 5 10  15 20 และ 

25 ตามลําดับ และวัดความคงทนของสีทุก ๆ 3 ชั่วโมงจนครบ 90 วัน และใชสีผสมอาหารสีชมพูเขมเปนสีมาตรฐานเชิงบวก 

ผลการวิจัยพบวา สารเบตาเลนมีคาการดูดกลืนแสงสูงที่สุดที่ความยาวคล่ืน  500 นาโมเมตร ในตัวทําละลายทั้ง 3 ชนิด และ 

ในวันที่ 90 ผลิตภัณฑลิปบาลม อัตราสวนลิปบาลมเสมา รอยละ 20 และ 25 ปรากฏสีชมพูบานเย็นเขม สวนลิปบาลมควบคุม

ไมมีการเปล่ียนแปลงสีผลิตภัณฑตลอดระยะเวลา 90 วัน   

  

คําสําคัญ: เบตาเลน  ลิปบาลม  เสมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1719 

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) หมายถึงไมพุมอวบนํ้า สูง 2-4 เมตร ลําตนโคนกลมสวนปลาย เปนแผนแบน รูปไขกลับ ยาว 8-20 

เซนติเมตร กวาง 8-12 เซนติเมตร สีเทาหรือสีเขียวเขม  มีใบเสมา ใบเล็ก ออกตามปุมที่จะเกิดหนาม เม่ือแกรวงหมด หนาม

เปนกระจุก 2-8 อัน ยาว 2-5 เซนติเมตร หรืออาจจะยาวไดถึง 8 เซนติเมตร มีดอกเสมา ดอกเดี่ยว สีเหลืองเปล่ียน เปนสีแดง

หรือชมพู ภายในสีขาว บานโต 5 เซนติเมตรและผลเสมา รูปไขกลับ เม่ือสุกสีสมหรือสีแดง เน้ือสีแดง เมล็ดโต พบในพื้นที่

ตําบลหาดเจาสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (เต็ม สมิตินันทน, 2544) เสมาจัดเปนพืชกลุมเดียวกันกับแกวมังกรที่มีผล 

ลักษณะ สีสันสวยงาม และสามารถรับประทานได แตไมเปนที่นิยมในกลุมผูบริโภค ผลของเสมามีรงควัตถุชนิด เบตาเลน ซ่ึง

เปนสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ ชวยตานอนุมูลอิสระและแบคทีเรีย (Strack et al.,2003;  Azeredo, 2009) เบตาเลน 

(betalains) เปนกลุมของรงควัตถุที่ใหสีแดงและสีเหลือง ละลายนํ้าไดดี พบในพืชหลายชนิด เชน แกวมังกร ผลของพืชสกุล

ตะบองเพชร หรือพืชดอกเชน เฟองฟา หงอนไก บานไมรูโรย และในผัก เชน ผักโขมแดงเปนตน สารกลุมน้ีออกฤทธ์ิทาง

ชีวภาพเชนชวยในการตานอนุมูลอิสระ ตานเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย (Cai et al., 2003, ทัตดาว ภาษีผล, 2557) 

ปจจุบันรงควัตถุประเภทน้ีไดรับความสนใจจากนักวิจัยเน่ืองจากนําไปใชเปนสารใหสีในอุตสาหกรรมอาหารและ

เครื่องดื่ม ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะหสารเบตาเลนและศึกษาผลิตภัณฑลิปบาลจากเสมา เพื่อเปนแนวทาง

ในการใชผลเสมาในเชิงพานิชหรืออุตสาหกรรมตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ภาพที่ 1 เสมา 

ที่มา: ถายเองโดยผูวิจัย 

 

2. วิธีการทดลอง  
 

2.1 วิเคราะหสารเบตาเลนดวยเทคนิค UV-Vis spectroscopy       

นําผลเสมา  9 ผลผาตัดสวนเน้ือผลออกมา กรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 นํานํ้าเสมาแบงออกเปน 9 สวน ใน     

บีกเกอรขนาด 50 มิลลิลิตร บีกเกอรที่ 1-3 เติมนํ้าลงไปใบละ 5 มิลลิลิตร บีกเกอรที่ 4-6 เติมเมทานอลลงไปใบละ 5 มิลลิลิตร 

บีกเกอรที่ 7-9 เติมกรดไฮโดรคลอริก 1% ในเมทานอลลงไปใบละ 5 มิลลิลิตร แลวนําบีกเกอรที่ทั้งหมด ไปวัดคาการดูดกลืน

แสงตั้งแตความยาวคล่ืน 200-800 นาโนเมตร  

 

2.2 การผลิตลิปบาลมเสมา     

นําเน้ือผลเสมากรองดวยผาขาวบาง และนําไประเหยตัวทําละลายดวยเครื่องระเหยสุญญากาศจนไดสารสกัดเหนียว

หนืด  กําหนดสูตรลิปบาลมทั้งหมด 6 สูตร โดยนํ้าหนักสุทธิของลิปบาลมเสมาเทากับ 3 กรัม และคํานวณอัตราสวนระหวาง

ผล 
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สารสกัดเสมาในลิปบาลมเปนอัตราสวนรอยละ 0 5 10 15 20 และ25 โดยนํ้าหนักสารสกัดตอนํ้าหนักบาลม ผสมใหเขาเปน

เน้ือเดียวกัน ทําซํ้า 3 ครั้งทุกอัตราสวนวางบาลมไวที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส 30 นาที ใหบาลมแข็งตัว แลวทดสอบความ

คงทนสีลิปบาลมที่อุณหภูมิหอง จนครบ 90 วัน ลิปบาลมควบคุมทําวิธีเดียวกันกับการทําลิปบาลมเสมาแตเปล่ียนสีเปนสีผสม

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 นํ้า  เมทานอล และ1% กรดไฮโดรคลอริกในเมทานอล โดยทํา 3 ซํ้า นํ้าหนักของผลเสมา  ดังตารางที่ 1                                                                                                   

 

ตารางที่ 1 นํ้าหนักเฉล่ียของผลเสมาในตัวทําละลายตางๆ  

น้ําหนกัเฉล่ียของตัวทําละลาย 

)กรัม ( ± S.D 

ตัวทําละลาย 

น้ํา เมทานอล 1%กรดไฮโดรคลอริกในเมทานอล 

18.6031±1.0997 17.0020±1.0141 18.1259±0.4214 

  

จากตารางที่1  พบวานํ้าหนักเฉล่ียของผลเสมาที่ใชในการวิเคราะหอยูในชวง  17.0020±1.0141-18.6031± 

1.0997 ตอผล  

 

การวิเคราะหสารเบตาเลนจากผลเสมา โดยวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 200-800 นาโนเมตร ดวยตัวทํา

ละลายนํ้า เมทานอล เมทานอล และ1 % กรดไฮโดรคลอริกในเมทานอล ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 คาการดูดกลืนแสงของสารบีตาเลนของผลเสมา 

จากภาพที่ 3 แสดงวาผลเสมาประกอบดวยเบตาเลน 2 ชนิดไดแก เบตานิน (betanin) และอินดิกาแซนทิน 

(indicaxanthin) ผสมอยู ซ่ึงสารทั้ง 2 ชนิดมีคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 535 และ 484 นาโนเมตร ตามลําดับ 

(Chauhan et al., 2013)  

 

ในการผลิตลิปบาลมเสมาไดกําหนดนํ้าหนักสุทธิลิปบาลม 3.00 กรัม และเติมสารสกัดเสมารอยละ 0 5 10 15 20 

และ 25 ตามลําดับ ไดผลิตภัณฑลิปบาลมทั้งหมด 6 สูตร ดังแสดงสีในตารางที่ 3 เม่ือเวลาผานไป 90 วัน  

 

ตารางที่ 3 สีลิปบาลมเสมา  

อัตราสวนรอยละ 
สีผลิตภัณฑ 

เวลาเร่ิมตน เวลาผานไป 90 วัน 

0 ไมมีสี ไมมีสี 

5 สีชมพูบานเย็นออน สีชมพูบานเย็นออนที่สุด 

10 สีชมพูบานเย็นออน สีชมพูบานเย็นออนที่สุด 

15 สีชมพูบานเย็นเขม สีชมพูบานเย็นออน 

20 สีชมพูบานเย็นเขมที่สุด สีชมพูบานเย็นเขม 

25 สีชมพูบานเย็นเขมที่สุด สีชมพูบานเย็นเขม 

 

จากตารางที่ 3 พบวา อัตราสวนรอยละ 20 และ 25  ผลิตภัณฑมีสีชมพูบานเย็นเขม โดยลิปบาลมควบคุมทั้ง 6 

อัตราสวนของสีผสมอาหารในลิปบาลมดังน้ีอัตราสวนรอยละ 0 5 10 15 20 และ 25  เม่ือเปรียบเทียบกับสีมาตราฐานแลวสี

ผลิตภัณฑยังคงสีเดิมแมเวลาจะผานไป 90 วันก็ตาม จะเห็นวาสีจากธรรมชาติมักไมคงตัวเทากับสีสังเคราะห แตก็เปนอีก

ทางเลือกหน่ึงสําหรับผูบริโภคที่จะนําไปใชประโยชนเชิงพานิชไดน้ันตองมีการปรับปรุงสูตรเชนอาจมีการเพิ่มความเขมขนสาร

สกัดหรือปรับปรุงสารสกัดใหคงตัวกอนเติมในผลิตภัณฑตอไป 
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4. บทสรุป 
 

ผลเสมาประกอบดวยเบตาเลน 2 ชนิด ไดแก เบตานิน และอินดิกาแซน ผสมอยู ทําใหมีคาการดูดกลืนแสงที่ความ

ยาวคล่ืน 500 นาโนเมตร ในตัวทําละลายตางกัน  3 ชนิด ไดแก นํ้า เมทานอล 1%กรดไฮโดรคลอริกในเมทานอล ลิปบาลมเสมา        

มีการเปล่ียนแปลงสีของสารสกัดในผลิตภัณฑเม่ือเวลาผานไป 90 วัน ไปเล็กนอย สวนสีลิปบาลมควบคุมไมมีการเปล่ียนแปลง

สีผลิตภัณฑตลอดระยะเวลา 90 วัน  
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การทดสอบสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ตานออกซิเดชันของตําแยชาง 

Phytochemical Screening and Antioxidant Activity of Dendrocnide stimulans 
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บทคัดยอ  

 

ตําแยชางหรือชางรองเปนตนไมมีพิษชนิดหน่ึง อยูในวงศ Urticaceae พบในปาทึบที่มีแสงสวางปานกลาง ในปา  ดงดิบ 

ตําแยชางจะขึ้นรวมกัน ดวยเหตุน้ีชางรองจึงยังไมมีการศึกษาทางวิทยาศาสตรดานพฤกษเคมี ดังน้ันงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาองคประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องตน และฤทธ์ิตานออกซิเดชันของสารสกัดจากใบตําแยชาง เก็บตัวอยางสวนใบ  ผ่ึงแหง 

บดละเอียด แลวสกัดสารดวยตัวทําละลายเฮกเซน 7 วัน 3 ครั้ง จากน้ันนํากากพืชมาสกัดเชนเดียวกันดวยเอทิลแอซิเตต และ

เมทานอล ตามลําดับ ระเหยตัวทําละลายดวยเครื่องระเหยสูญญากาศ ไดสารสกัดจากใบตําแยชาง จํานวน 3 ตัวอยาง การทดสอบ

กลุมพฤกษเคมีเบื้องตน ไดแก แอลคาลอยด คารดิแอกไกลโคไซด ฟลาโวนอยด ซาโปนิน แอนทราควิโนนไกลโคไซด แทนนิน 

และคูมาริน ตามลําดับ โดยวิธีปฏิกิริยาเคมีเกิดสีและการสังเกตทางกายภาพ การทดสอบฤทธ์ิตานออกซิเดชัน ดวยวิธี DPPH 

การดูดกลืนแสง โดยวัดที่ความยาวคล่ืน 517 nm และมีวิตามินซีเปนสารมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ตําแยชางมีองคประกอบ

ทางพฤกษเคมีหลายชนิด สารสกัดเมทานอล พบสารกลุมแอลคาลอยด สารสกัดเฮกเซน พบสารกลุมฟลาโวนอยด สารสกัด     

เมทานอลพบสารกลุมคูมาริน การทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยสารละลาย DPPH พบวาสารสกัดใบตําแยชางทั้ง 3 ตัวอยาง 

มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระรอยละ 50 ที่ความเขมขนมากกวา 5000 µg/ml สารละลายมาตรฐานวิตามินซี ซ่ึงมีคา 

IC50 เทากับ 235±14.767 µg/ml  

 

คําสําคัญ: ตําแยชาง  สารพฤกษเคมี  ฤทธ์ิตานออกซิเดชัน 
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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

ในระยะเวลาอันส้ัน งาย รวดเร็ว และใชเครื่องมือนอยที่สุด โดยใชปฏิกิริยาทางเคมีงายๆ ใชปฏิกิริยาการเกิดสี (color 

reaction) ซ่ึงจะใหผลเปนสีตางๆหรือการเกิดตะกอน บอกถึงกลุมสารเคมีที่สําคัญ ไดแก แอลคาลอยด (alkaloids) มีฤทธ์ิตาน

อักเสบ และตานมะเร็ง สเตียรอยด (steroids) ทําหนาที่หลายอยาง เชน เปนฮอรโมน คารดิแอคไกลโคไซด (cardiac 

glycosides) เปนสารเคมีที่ออกฤทธ์ิตอหัวใจ แอนทราควิโนน (anthraquinones) เปนสารกลุมที่ออกฤทธ์ิเปนยาระบาย 

และฟลาโวนอยด (flavonoids) มีฤทธ์ิตานออกซิเดชัน ตานอักเสบ และเพิ่มภูมิคุมกันใหกับรางกาย เปนตน 

ตําแยชาง (Dendrocnide stimulans) จัดอยูในวงศ Urticaceae (เต็ม สมิตินันท, 2544) ชื่อพื้นเมือง ตําแยชางหรือ

สามแกว ลักษณะทางพฤกษศาสตรเปนพืชสมุนไพรลมลุกที่มีหนาม ไมพุม ตนขนาดเล็ก สูงประมาณหน่ึงถึงสองเมตร 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 เปนผ่ืนและปวดมาก วิธีแกเม่ือโดนพิษของตําแยชาง ใชขี้ผ้ึง เชน ยาหมอง ถู 

ทา ตรงบริเวณปวดแสบปวดรอน หามลางดวยนํ้าเด็ดขาด (ศูนยขอมูลพิษวิทยา, 2561) เน่ืองจากพืชน้ีเปนพืชมีพิษจึงยังขาด

การศึกษางานวิจัยเก่ียวกับเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ เพื่อนําสมุนไพรในประเทศมาใชใหเกิดประโยชน ทั้งน้ีงานวิจัยน้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบทางพฤกษเคมี ฤทธ์ิตานออกซิเดชันจากใบตําแยชางที่สกัดดวย เฮกเซน เอทิลแอซิเตต 

และ เมทานอล เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาสารสกัดจากตําแยชางใหเกิดประโยชนสูงสุด วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษา

องคประกอบทางเคมีจากใบตําแยชาง และเพื่อศึกษาฤทธ์ิตานออกซิเดชันเบื้องตนของสารสกัดจากใบตําแยชาง 

 

2. วิธีวิจัย 
 

2.1 การเตรียมตัวอยาง เก็บตัวอยางสวนใบตําแยชางจากบานในวงเหนือ ต. ในวงเหนือ อ. ละอุน จ. ระนอง เดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2559 นํามาแยกเปน 2 กลุมคือ กลุมตัวอยางใบและก่ิง ตรวจเอกลักษณดวยรูปวิธานและเก็บตัวอยางพืชแหงไว

ที่หนวยวิจัยเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2.2 การเตรียมสารสกัดใบและกิ่งตําแยชาง นําใบตําแยชางลางใหสะอาด ผ่ึงลมใหแหง เปนเวลา 1 สัปดาห ตัดเปน

ชิ้นเล็กๆ ชั่งนํ้าหนักใบ เริ่มตนสกัดดวยเฮกเซน 7 วัน 3 ครั้ง นําไประเหยตัวทําละลายออกดวยเครื่องระเหยสุญญากาศ 

(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 

ทดสอบคารดิแอกไกลโคไซด นําสารสกัดมาเล็กนอยเติม 10% lead acetate ในนํ้า 3 ml ตมใหเดือดเบาๆ 15 

นาที ทําใหเย็น กรองแลวสกัดดวยไดคลอโรมีเทนนําสารละลายไประเหยจนเกือบแหง แบงใสหลอดทดลอง 3 หลอดดังน้ี 

หลอดที่ 1 ทดสอบสวนที่เปนสเตียรอยดโดย Liebermann-Burchard reaction หยด gracial acetic acid ลงไป 3 หยด

เขยาแลวคอยๆหยดกรดซัลฟวริกเขมขน 1 หยด สังเกตการเปล่ียนสี หลอดที่ 2 ทดสอบสวนที่เปนบิวทีไลดแลคโทนโดย 

Kedde’s reaction หยด Kedde’s reagent ลงไป 1 ml และสารละลาย 1 M NaOH 2-3 หยด สังเกตการเปล่ียนสี หลอดที่ 

3 ทดสอบสวนที่เปนนํ้าตาลดีออกซีโดย Keller-Kiliane reagent เติม FeCl3 reagent 3 ml เติมซัลฟวริกเขมขน 1 ml ไป

ตามขางๆหลอด สังเกตการเปล่ียนสีระหวางรอยตอสารละลาย 
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ทดสอบฟลาโวนอยด นําสารสกัดมาเล็กนอยสกัดไขมันออกดวยเฮกเซนแลวละลายในเอทานอล 1 ml เติมกรด    

ไฮโดรคลอริกเขมขน 0.5 ml และลวดแมกนีเซียม 1 แผน สังเกตการเปล่ียนสี  

ทดสอบซาโปนิน นําสารสกัดมาเล็กนอยใสในหลอดทดลองเติมนํ้ากล่ัน 2 ml อุนบนอางนํ้ารอน 5 นาที กรองขณะ

รอนปลอยใหสารละลายเย็นแลวเขยาสารละลายอยางแรง 1 นาที สังเกตผลนาน 30 นาที  

ทดสอบแอนทราควิโนนไกลโคไซด นําสารสกัดมาเล็กนอยใสในหลอดทดลองเติม 10% กรดไฮโดรคลอริก 2 ml 

แลวตม นําสารละลายที่ไดสกัดดวยไดคลอดรมีเทนนําชั้นนํ้าที่ไดเติม 10% แอมโนเนียสังเกตการเปล่ียนสี 
ทดสอบแทนนิน นําสารสกัดมาเล็กนอยใสในหลอดทดลองเติมนํ้ากล่ัน 2 ml แลวอุนบนอางนํ้ารอน 5 นาที กรอง

ขณะรอน นําสารละลายเติมนํ้ากล่ันแลวหยด FeCl3 3-4 หยดสังเกตการณเปล่ียนสี     

ทดสอบคูมาริน นําสารสกัดมาเล็กนอยละลายในเอทานอลแลวหยดลงบนกระดาษกรองที่ชื้นดวยสารละลาย 1 M 

NaOH นํากระดาษใหความรอนแลวนําไปสองภายใตแสงอุตราไวโอเลตและสังเกตการเรืองแสงที่เกิดขึ้นเม่ือฉายแสงอุตรา    

ไวดอเลต ที่ความยาวคล่ืน 365 nm  

2.4 การทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชัน (บุษราคัม สิงหชัย และคณะ, 2560) 
การศึกษาฤทธ์ิตานออกซิเดชันเบื้องตนของสารสกัดดวยวิธี DPPH เตรียมสารละลาย 0.02 mM 1, 1-diphenyl-2-

picryl hydrazine (DPPH) 0.2 ml และสารสกัดที่ความเขมขนเริ่มตน 5000 g/ml ในเมทานอล 0.1 ml และเมทานอล 

3.7 ml ลงในเมทานอล (ทําการทดลอง 3 ซํ้า) บมในที่มืดเปนเวลา 30 นาทีและนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง (UV) ที่ความยาว

คล่ืน 517 นาโนเมตร วิตามินซีเปนสารมาตรฐาน คํานวณคารอยละการตานออกซิเดชันจากสูตร  
 

DPPH scavenging (%) = (A0-A1)/A0×100 เม่ือ A0 = คาการดูดกลืนของสารควบคุม A1 = คาการดูดกลืนของสารตัวอยาง 
 

หากสารสกัดมีฤทธ์ิตานออกซิเดชันมากกวารอยละ 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 ผลการทดลองดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตนของสารสกัดเฮกเซน เอทิลแอซีเตตและเมทานอล 

สารพฤกษเคมี ตัวอยางพืช สารสกัดเฮกเซน สารสกัดเอทิลแอซีเตต สารสกัดเมทานอล 

แอลคาลอยด ใบ - - + 

คารดิแอกไกลโคไซด ใบ - - - 

ฟลาโวนอยด ใบ + - - 

ซาโปนิน ใบ - - - 

แอนทราควิโนน ใบ - - - 

แทนนิน ใบ - - - 

คูมาริน ใบ - - + 

หมายเหตุ   - หมายถึง ตรวจสอบไมพบ, + หมายถึง ตรวจสอบพบ 
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ตารางที่ 2 คารอยละการตานออกซิเดชันของสารสกัดที่ความเขมขน 5000g/ml   

 

ตัวอยางพืช ชนิดสารสกัด รอยละการตานออกซิเดชัน 

 

ใบ 

เฮกเซน 22.22 

เอทิลแอซีเตต 13.54 

เมทานอล 3.46 
 

จากตารางที่ 2 แสดงคารอยละการตานออกซิเดชันของสารสกัดที่ความเขมขน 5000g/ml แสดงฤทธ์ิออนมาก 

เม่ือเทียบกับสารมาตรฐานวิตามินซี มีคา IC50 เทากับ 235±14.7 µg/ml 

 

4. สรุปและอภิปรายผล 
 

สารสกัดสวนใบตําแยชางพบสารกลุมแอลคาลอยด ฟลาโวนอยด และคูมาริน และเปนการวิจัยครั้งแรกของงานวิจัย

ดานพฤกษเคมีของตําแยชาง จากการศึกษาพฤกษเคมีของสารสกัดเมทานอลใบกะลังตังชาง (D. sinuate) เปนพืชในสกุล

เดียวกับตําแยชาง พบสารกลุมเทอรพีนอยด แทนนิน และ กลุมฟลาโวนอยด โดยพบสารกลุมฟลาโวนอยดที่เหมือนกันทั้ง 2 

ชนิด และสารสกัดใบกะลังตังชางแสดงฤทธ์ิตานออกซิเดชันดวยวิธี DPPH ที่ความเขมขน 100 g/ml สารสกัดแสดงฤทธ์ิ

ตานออกซิเดชันรอยละ74.80±0.23 สวนสารสกัดของตําแยชางในการวิจัยครั้งน้ี ทั้ง 3 ชนิดสารสกัดมีฤทธ์ิตานออกซิเดชัน  

รอยละ 50 ที่ความเขมขนมากกวา 5000 g/ml ซ่ึงอาจเน่ืองจากเปนการสกัดแยกสวน และเปนพืชคนละชนิดกัน นอกจากน้ี

การวิจัยครั้งน้ียังเปนการเพิ่มเติมขอมูลน้ีดานการทดสอบฤทธ์ิตานออกซิเดชันครั้งแรกของตําแยชางอีกดวย  
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีไดศึกษาอิทธิพลของสารคูควบไซเลนตอการออนตัวของความเคนและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติ

ผสมซิลิกาในปริมาณ 0-80 สวนตอยาง 100 สวนโดยนํ้าหนัก พบวาสารคูควบไซเลนมีผลทําใหคาความความเคนของยาง

ธรรมชาติผสมซิลิกาสูงขึ้น แตทําใหความเครียดคงรูปถาวรลดต่ําลง การดึงใหยางยืด-หดอยางตอเน่ืองสงผลใหเกิดการออนตัว

ของความเคน และทําใหพลังงานสูญหายลดลงทั้งยางผสมซิลิกาที่ใชและไมใชสารคูควบไซเลน โดยเม่ือจํานวนรอบของการถูก

กระทําอยางตอเน่ืองเพิ่มขึ้น การออนตัวของความเคน และพลังงานสูญหายมีคาลดต่ําลง ในขณะที่ความเครียดคงรูปถาวรของ

ยางธรรมชาติผสมซิลิกามีคาเปล่ียนแปลงไมมากนัก 
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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

หลายชนิด สมบัติเดนของยางธรรมชาติไดแก ความตานทานตอแรงดึง (tensile strength) สูง แมไมไดเติมสารเสริมแรง 

เน่ืองจากยางธรรมชาติมีโครงสรางโมเลกุลที่สมํ่าเสมอ ทําใหสามารถตกผลึกไดเม่ือดึง (Sainumsai et al., 2017; Tosaka et 

al., 2004; Toki et al., 2005) สามารถยืดไดถึงประมาณ 1000% หรือมากกวาน้ัน (Gent, 1992; Gent & Mars, 2014; 

Roberts, 1988) สมบัติในการยืดไดสูงน้ี ทําใหยางธรรมชาติน้ีสามารถทําผลิตภัณฑที่ตองการยืดไดสูง มีสมบัติเชิงพลวัต 

(dynamic properties) ที่ดี มีความยืดหยุน (elasticity) สูง ความรอนสะสมภายใน (heat build-up) ที่เกิดขณะใชงานต่ํา 

และมีสมบัติการเหนียวติดกัน (tack) ที่ดี จึงเหมาะสําหรับการผลิตยางรถบรรทุก ยางลอเครื่องบิน หรือใชผสมกับยาง

สังเคราะหในการผลิตยางรถยนต นอกจากน้ันยังมีความตานทานตอการฉีกขาด (tear resistance) สูง ทั้งที่อุณหภูมิต่ําและ

อุณหภูมิสูง (พรพรรณ, 2540)  

ผลิตภัณฑยางสวนใหญตองมีการผสมสารเคมีโดยเฉพาะสารตัวเติม (filler) เพื่อปรับปรุงสมบัติตาง ๆ ทําใหผลิตภัณฑ

มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการนําไปใชงาน เพื่อชวยในกระบวนการผลิตและขึ้นรูปยาง และเพื่อลดตนทุนในการผลิตอีกดวย สาร

ตัวเติมแบงไดเปน 2 กลุมใหญ คือสารตัวเติมกลุมที่เสริมแรงและกลุมที่ไมเสริมแรง (Boonstra, 1982; Brydson, 1988) 

ปริมาณการใชสารตัวเติมมีตั้งแต 20-150 สวนโดยนํ้าหนักตอยางหน่ึงรอนสวน (parts (by weight) per hundred parts of 

rubber, phr) ขึ้นอยูกับชนิดของสารตัวเติม จุดประสงคของการใชสารตัวเติม สมบัติและชนิดของผลิตภัณฑที่ตองการ 

(Donnet & Custodero, 2014; Laube et al., 2001; Waddell & Evans, 2001) ซิลิกาเปนสารตัวเติมอีกชนิดหน่ึงที่นิยมใช

กันมากในอุตสาหกรรมยาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนทาน โดยเฉพาะในการผลิตผลิตภัณฑยางที่มีสีหรือผลิตภัณฑที่

ตองการความโปรงแสงและมีสมบัติเชิงกลที่ดี เชน ยางพื้นรองเทา ยางลอประหยัดพลังงาน เปนตน แตเน่ืองจากบนพื้นผิวของ 

ซิลิกามีหมูไฮดรอกซิล หรือหมูไซลานอลอยูในปริมาณมาก ทําใหมีความเปนขั้วสูง ซิลิกาจึงแตกตัวและเขากับยางที่ไมมีขั้วได

ยาก การเติมสารเคมีที่เรียกวา สารคูควบไซเลน (silane coupling agent) จะชวยเพิ่มอันตรกิริยาระหวางซิลิกากับยาง ซิลิกา

แตกตัวและกระจายตัวในยางไดงายยิ่งขึ้น กระบวนการผลิตทําไดงายยิ่งขึ้น และยางวัลคาไนซมีสมบัติเชิงกลและพลวัตดีขึ้น 

ในงานวิจัยน้ี จึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชและไมใชสารคูควบไซเลนตอสมบัติการออนตัวของความเคน 

และพลังงานสูญหายของยางธรรมชาตทิี่ใชซิลิกาเปนสารตัวเติมในปริมาณ 0-80 phr สารคูควบไซเลนที่ใชคือ Couplink 89 มี

โครงสรางทางเคมีดังภาพที่ 1 ซ่ึงหมูเอทอกซ่ี (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  
 

ผสมยางคอมเปานดตามสูตรการทดลองในตารางที่ 1 โดยนํายางมาบดผสมกับสารเคมีตามวิธีมาตรฐาน ASTM 

D3182-94 ดวยเครื่องบดผสมยางแบบสองลูกกล้ิงขนาด 10x20 น้ิว ซ่ึงมี Friction ratio เทากับ 1:1.2 ผลิตโดยบริษัทชัย

เจริญเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซ่ึงมีขั้นตอนและระยะเวลาในการบดผสมดังตารางที่ 2 แลวนํายางคอมเปานดที่เตรียมได มาทดสอบ

ลักษณะการวัลคาไนซดวยเครื่อง Moving die Rheometer (MDR) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D2084-95 ที่อุณหภูมิ 150 

องศาเซลเซียส อัดเบายางคอมเปานดเปนแผนทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3182-94 

 

ตารางที่ 1 สูตรยางผสมสารเคมีที่ใชในงานวิจัยน้ี  

Ingredients Quantity (phr) 

STR 5L 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Stearic acid 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Zinc oxide 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

CBSa 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Silica - 20 40 60 80 20 40 60 80 

Couplink 89b - - - - - 2 4 6 8 

Sulphur 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
aN-Cyclohexyl-2-benzothiazole sulphenamide 
bสารคูควบไซเลน bis-(3-triethoxysilylpropyl)-tetrasulphide (TESPT) ปริมาณที่ใช 10 เปอรเซ็นตของซิลิกา 
 

ตารางที่ 2 ขั้นตอนการผสมและลําดับการใสสารเคมีในการผสมยางคอมเปานด 

ขั้นที่ วิธีการ เวลา (นาที) 

1 บดยาง 2 

2 เติมกรดสเตียริค 1 

3 เติมซิงคออกไซด 2 

4 เติมสารตัวเรง 2 

5 เติมซิลิกาและสารคูควบไซเลน 10 

6 เติมกํามะถัน 2 

7 มวนยางเปนแทง แลวใสดานปลายผานลูกกล้ิง ครั้งสุดทายรีดเปนแผน 10 ครั้ง 

 

จากน้ันนําแผนทดสอบมาตัดเปนชิ้นทดสอบรูปดัมเบล (dumb-bell) แลวนําไปทดสอบดวยเครื่อง Universal 

Testing Machine ดวยอัตราเร็วในการดึง 500 มิลลิเมตรตอนาที โดยดึงยางใหยืดออก 300 เปอรเซ็นตแลวใหหดตัวกลับ ใน

โหมด cycle จํานวน 7 รอบ บันทึกคาความเคนสูงสุด (maximum stress) และความเครียดคงรูปถาวร (permanent set 

strain) และคํานวณพลังงานที่สูญหายไปในเน้ือยาง (hysteresis loss energy) ดังสมการที่ (1) ทําการทดสอบ 5 ชิ้นทดสอบ 

รายงานผลดวยคาเฉล่ีย 

Hysteresis loss energy (kJ/m2) = AL – AU     (1) 

โดยที่  AL หมายถึง พื้นที่ใตกราฟระหวางความเคน (MPa) กับระยะยืด (mm) ขาขึ้น (kJ/m2) 

AU หมายถึง พื้นที่ใตกราฟระหวางความเคน (MPa) กับระยะยืด (mm) ขาลง (kJ/m2) 
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แผนผังสรุปการดําเนินการทดลองในงานวิจัยน้ีแสดงดังภาพที่ 2 ตั้งแตการผสมยางคอมเปานด การเตรียมชิ้น

ทดสอบ และการทดสอบการออนคาความเคนและพลังงานสูญหาย 
 

 
ภาพที่ 2 แผนผังการผสมยางคอมเปานด การเตรียมชิ้นทดสอบ และการทดสอบสมบัติในงานวิจัยน้ี 

 

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
 

3.1 ความสัมพันธระหวางความเคนกับระยะยืด  

การดึงยางตัวอยางใหยืดออก 300 เปอรเซ็นตแลวปลอยใหยางหดตัวกลับ ดวยอัตราเร็วในการดึงยืดและหดกลับ

เทากับ 500 มิลลิเมตรตอนาที อยางตอเน่ืองจํานวน 7 รอบ จะไดความสัมพันธระหวางความเคนกับระยะยืด ดังตัวอยางของ

ยางธรรมชาติทีผ่สมซิลิกาปริมาณ 80 phr ที่ใชสารคูควบไซเลน แสดงดังภาพที่ 3 จะเห็นวาคาความเคนของการดึงใหยางยืด

ออกในรอบแรกมีคาสูงกวาความเคนของการหดกลับของยาง โดยในการหดตัวกลับของยางน้ัน ยางจะไมกลับสูตําแหนงได

อยางสมบูรณ กลาวคือคาความเคนจะเปนศูนยที่ความเครียดคาหน่ึงซ่ึงถือเปนการคงรูปอยางถาวร นอกจากนี้คาความเคนใน

การยืดยางดังกลาวยังมีคาสูงกวาความเคนในการยืดยางรอบตอ ๆ มา ซ่ึงจะไดพิจารณาการลดลงของคาความเคนและ

ความเครียดคงรูปถาวรตอไป สวนความแตกตางระหวางความเคนของการดึงใหยางยืดออกกับความเคนของการหดกลับของ

ยางในแตละรอบของการผิดรูป สามารถคํานวณหาพลังงานสูญหายหรือพลังงานที่สะสมในเน้ือยางตามสมการที่ (1) ตอไป 

 
ภาพที่ 3 ความเคนกับระยะยืดจากการยืด-หดอยางตอเน่ืองจํานวน 7 รอบ ของยางธรรมชาตผิสมซิลิกาปริมาณ 80 phr ที่ใช

สารคูควบไซเลน 
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ความเคนในการดึงรอบแรกของยางธรรมชาตผิสมซิลิกาในปริมาณ 0-80 phr ทั้งที่ไมใชและใชสารคูควบไซเลนแสดง

ดังภาพที่ 4(ก) และ 4(ข) ตามลําดับ จะเห็นวายางธรรมชาติที่ไมมีซิลิกา มีคาความเคนของการดึงรอบแรกต่ํากวาความเคนของ

ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกา โดยคาความเคนดังกลาวมีคาสูงขึ้นตามปริมาณของซิลิกาที่เพิ่มขึ้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการผสม    

ซิลิกาเขาไปในยางธรรมชาติสามารถเกิดอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลยางกับซิลิกาไดทั้งทางกายภาพหรือทางเคมี ทําใหเม่ือ

ไดรับแรงกระทําจากภายนอก สามารถสงผานแรงกระทําจากภายนอกไปสะสมในอนุภาคของซิลิกาได สงผลใหตองใชแรงดึง

มากขึ้นเพื่อใหผิดรูปหรือยืดออก หากเปรียบเทียบการที่ไมใชสารคูควบไซเลน (ภาพที่ 4(ก)) กับการใชสารคูควบไซเลน (ภาพที่ 

4(ข)) จะเห็นไดอยางชัดเจนวาการใชสารคูควบไซเลนสําหรับยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกา สงผลใหคาความเคนในการดึงรอบแรก

สูงขึ้นอยางมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการใชสารคูควบไซเลนชวยเพิ่มอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลยางกับซิลิกา ทําใหสามารถ

สงผานแรงกระทําจากภายนอกไปสะสมในอนุภาคของซิลิกาไดมากขึ้น เปนผลใหตองใชแรงดึงมากขึ้นเพื่อใหยางยืดออกใน

ระยะยืดที่เทากัน ซ่ึงจะไดวิเคราะหและอภิปรายตอไปภายหลัง 

 
ภาพที่ 4 ความเคนกับระยะยืดจากการยืด-หดรอบแรกของยางธรรมชาติผสมซิลิกาปริมาณ 0-80 phr 

 

3.2 การออนตัวของความเคน  

การออนตัวของความเคนหรือผลของมูลลินสของยางธรรมชาติทีผ่สมซิลิกาปริมาณ 0-80 phr ที่ถูกดึงใหยืด-หดอยาง

ตอเน่ืองจํานวน 7 รอบ ภาพที่ 5(ก) แสดงการออนตัวของความเคนของยางผสมซิลิกาที่ไมใชสารคูควบไซเลน และภาพที่ 5(ข) 

แสดงการออนตัวของความเคนของยางผสมซิลิกาที่ใชสารคูควบไซเลนในปริมาณ 10 เปอรเซ็นตของปริมาณซิลิกา พบวายาง

ทั้งสองชุดมีลักษณะที่เหมือนกัน กลาวคือเม่ือจํานวนรอบทีด่ึงใหยางยืด-หดเพิ่มขึ้น ความเคนสูงสุดในการดึงแตละรอบของยาง

ผสมซิลิกามีคาลดลงตามจํานวนรอบที่เพิ่มขึ้น โดยในรอบที่สองคาความเคนสูงสุดจะลดลงหลังจากการดึงใหยางยืดออก 300 

เปอรเซ็นตในรอบแรกคอนขางมาก หลังจากน้ันในการดึงใหยืดออกในรอบตอ ๆ มา คาความเคนสูงสุดลดลงอีกเล็กนอย ซ่ึง

ยางธรรมชาติผสมซิลิกาที่ใชสารคูควบไซเลนมีคาความเคนสูงกวายางธรรมชาติผสมซิลิกาที่ไมใชสารคูควบไซเลนที่ทุกปริมาณ

ของซิลิกา และการออนตัวของความเคนมากกวา   

 ยางธรรมชาติที่ไมไดผสมซิลิกามีการออนตัวของความเคนนอยกวายางธรรมชาติที่ผสมซิลิกา ซ่ึงในยางที่ไมมีซิลิกาน้ี 

การออนตัวของความเคนอาจเปนผลมาจากการดึงยางใหยืดออกในรอบแรก ทําใหเกิดการแตกหักของโซโมเลกุลยาง (bond 

rupture) หรือพันธะระหวางโมเลกุลที่ออนแอ (Blanchard & Parkinson, 1952; Bueche, 1960; Diani et al., 2006) การ

คลายการเก่ียวพัน (disentanglement) ของโซโมเลกุล (Hanson et al., 2005) หรือการจัดเรียงตัว (orientation) ของโซ

โมเลกุลยาว (Qi & Boyce, 2005) เม่ือดึงใหยางยืดออกในรอบตอ ๆ มา จึงทําใหมีคาความเคนลดลงเพียงเล็กนอย ซ่ึงความ

เคนสูงสุดของยางธรรมชาติที่ไมมีสารตัวเติมน้ีแทบจะไมเปล่ียนเปล่ียนหลังจากถูกดึงใหยืด -หดเปนรอบที่ 3 ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากการดึงใหยางยืดออก 300 เปอรเซ็นตทําใหเกิดการแตกหักของโซโมเลกุลยางหรือพันธะระหวางโมเลกุลที่ออนแอ 

เกิดการคลายการเก่ียวพันของโซโมเลกุล หรือเกิดการจัดเรียงตัวของโซโมเลกุลยาวเพียงเล็กนอย ซ่ึงปกติยางธรรมชาติสามารถ
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ยืดไดสูงถึง 800-1,000 เปอรเซ็นต (Roberts, 1998) ซ่ึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเหลาน้ี ยังสงผลใหยางเกิดการคงรูปถาวร         

ไมสามารถคืนกลับสูรูปรางเดิมไดอยางสมบูรณ 

ความเคนสูงสุดในการดึงใหยางยืดออก 300 เปอรเซ็นตในแตละรอบ ดังแสดงในภาพที่ 5(ก) และ 5(ข) จะเห็นวา 

ยางธรรมชาติที่ไมมีสารตัวเติมมีคาความเคนสูงสุดต่ํากวายางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปริมาณ 20, 40, 60 และ 80 phr 

ตามลําดับ น้ันคือ ยางที่ไมมีสารตัวเติมจะใชแรงนอยทีสุ่ดในการดึงใหผิดรูปในขนาดของความเครียดที่เทากัน ซ่ึงเหมาะสําหรับ

ผลิตภัณฑหรือชิ้นงานที่มีความยืดหยุน ผิดรูปไดงาย แตหากตองการผลิตภัณฑหรือชิ้นงานที่รับแรงไดสูง ยืดตัวออกนอย    

ควรใชยางธรรมชาติที่ผสมสารตัวเติม 

 
ภาพที่ 5 ความเคนสูงสุดในการดึงแตละรอบของยางธรรมชาตผิสมซิลิกาปริมาณ 0-80 phr 

 

สวนในยางธรรมชาติที่มีซิลิกาเปนสารตัวเติมน้ัน การออนตัวของความเคนนอกเหนือจากสาเหตุที่กลาวไปในยางที่ 

ไมมีสารตัวเติมแลว ยังอาจจะเปนผลเน่ืองมาจากซิลิกาที่เติมลงไปดวย กลาวคือ การแตกหักของโครงสรางหรือการแตกหักของ

พันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคซิลิกา (Kraus et al., 1996; Mullins, 1950) หรือการเล่ือนไถล (Molecules slipping) 

ของโมเลกุลยางกับอนุภาคของซิลิกา (Houwink, 1956; Hanson et al., 2005) สงผลใหคาความเคนลดต่ําลงในการดึงใหยาง

ยืดออกในรอบตอ ๆ มา ซ่ึง ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาเปนสารตัวเติมมีความเคนสูงสุดเพิ่มขึ้นตามปริมาณของซิลิกาที่เพิ่มขึ้น 

และมีการออนตัวของความเคนมากกวาดวย น้ันแสดงวาการดึงใหยางยืดออก 300 เปอรเซ็นตอาจทําใหเกิดการแตกหักของ

โครงสรางซิลิกาหรือการแตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคซิลิกาหรือการเล่ือนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาค

ของซิลิกาดังกลาวแลวขางตน ซิลิกาซ่ึงปกติจะมีโครงสรางเปนกลุมกอน (clusters) ที่ยึดติดกันอยูดวยพันธะไฮโดรเจน 

สามารถแตกและถูกทําลายไดงายจากการยืดออกของยาง  (Leblanc, 2002; Chandra et. al., 2017) โดยยางธรรมชาติที่

ผสมซิลิกาและใชสารคูควบไซเลนมีความเคนสูงสุดสูงกวาและมีการออนตัวของความเคนมากกวายางธรรมชาติผสมซิลิกาที่ไม

ใชสารคูควบไซเลน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลยางกับซิลิกาที่เพิ่มขึ้น ดังกลาวแลวขางตน ซ่ึงจะได

วิเคราะหและอภิปรายตอไปภายหลัง การออนตัวของความเคนของยางผสมซิลิกาทั้งที่ไมใชและใชสารคูควบไซเลนมีแนวโนม

จะคงที่หลังจากถูกดึงใหยืด-หดเปนรอบที่ 5 น่ันคือการใชผลิตภัณฑยางที่ผลิตจากยางธรรมชาติผสมซิลิกาอาจจําเปนตองมี 

การดึง-ยืดเพื่อเปนการปรับสภาพ (conditioning) กอนการใชงานจริงเพื่อใหผลิตภัณฑสามารถรับแรงกระทําไดตรงกับสมบัติ   

ที่แทจริงของตัวผลิตภัณฑ 
 

3.3 ความเครียดคงรูปถาวร  

วัสดุยางเม่ือถูกกระทําใหเกิดการผิดรูป หลังจากเอาแรงกระทําออกแลว ยางสามารถคืนตัวกลับสูรูปรางเดิมไดแต  

ไมสมบูรณ จะเกิดการคงรูปถาวรขึ้นบางสวนเรียกระยะยืดดังกลาววาความเครียดคงรูปถาวร ซ่ึงความเครียดคงรูปถาวรของ

ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกา โดยไมใชและใชสารคูควบไซเลน แสดงดังภาพที่ 6(ก) และ 6(ข) ตามลําดับ จะเห็นไดอยางชัดเจนวา

ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาโดยไมใชสารคูควบไซเลนมีความเครียดคงรูปถาวรสูงกวายางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาโดยใชสารคูควบ
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ไซเลนเปนอยางมาก ซ่ึงความเครียดคงรูปถาวรน้ีมีคาสูงขึ้นตามปริมาณของซิลิกาที่เพิ่มขึ้น ทั้งยางธรรมชาติผสมซิลิกาที่ไมใช

และใชสารคูควบไซเลน โดยยางธรรมชาติที่ไมมีสารตัวเติมมีการคงรูปถาวรนอยที่สุด น่ันคือหลังจากดึงใหยางยืดออก 300 

เปอรเซ็นต จะมีความเครียดคงรูปถาวรประมาณ 10 เปอรเซ็นตเทาน้ัน หากพิจารณาจํานวนรอบที่ถูกดึงใหยืดออกแลวปลอย

ใหหดตัวกลับ พบวาความเครียดคงรูปถาวรมีคาสูงขึ้นตามจํานวนรอบที่ถูกกระทํา ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการแตกหักของ      

โซโมเลกุลยางหรือพันธะระหวางโมเลกุลที่ออนแอ เกิดการคลายการเก่ียวพันของโซโมเลกุล หรือเกิดการจัดเรียงตัวของ      

โซโมเลกุลยาวดังกลาวแลวกอนหนาน้ี ตลอดจนการแตกหักของโครงสรางซิลิกาหรือการแตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยาง

กับอนุภาคซิลิกา รวมถึงอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลยางกับซิลิกาดวย  

 
(ก) ไมใชสารคูควบไซเลน     (ข) ใชสารคูควบไซเลน 

ภาพที่ 6 ความเครียดคงรูปถาวรในการหดกลับแตละรอบของยางธรรมชาติผสมซิลิกาปริมาณ 0-80 phr 

 

3.4 พลังงานสูญหาย  

จากความสัมพันธระหวางความเคนกับระยะยืด ดังตัวอยางในภาพที่ 3 เม่ือคํานวณพื้นที่ใตกราฟของการดึงใหยางยืด

ออก (ขาขึ้น) และพื้นที่ใตกราฟของการหดตัวกลับ (ขาลง) แลวนํามาคํานวณพลังงานสูญเสียตามสมการที่ (1) ไดผลแสดงดัง

ภาพที่ 7 พบวาพลังงานสูญหายสูงขึ้นตามปริมาณของซิลิกาที่เพิ่มขึ้น ทั้งยางผสมซิลิกาที่ไมใชสารคูควบไซเลน (ภาพ 7(ก)) 

และใชสารคูควบไซเลน (ภาพ 7(ข)) โดยการดึงใหยางยืดออกในรอบแรกมีพลังงานสูญหายมากที่สุด และจะลดนอยลงเรื่อย ๆ 

ในการดึงใหยางยืดออกในรอบตอ ๆ มา ซ่ึงพลังงานเหลาน้ีถูกใชไปในการแตกหักของโครงสรางซิลิกาหรือการแตกหักของ

พันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคซิลิกา หรือการเล่ือนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาคของซิลิกาดังกลาวแลวขางตน ยาง

ผสมซิลิกาที่ใชสารคูควบไซเลนมีคาพลังงานการสูญหายสูงกวายางผสมซิลิกาที่ไมใชสารคูควบไซเลนที่ทุกปริมาณของซิลิกา ซ่ึง

ยางที่มีคาพลังงานสูญหายสูงๆ เหมาะสําหรับประยุกตใชในผลิตภัณฑที่ตองการดูดซับพลังงาน เชนยางกันกระแทก ยางกันชน 

ยางรองแทนเครื่องจักร เปนตน 

 
ภาพที่ 7 พลังงานสูญหายจากการยืด-หดแตละรอบของยางธรรมชาติผสมซิลิกาปริมาณ 0-80 phr 
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3.5 ผลของการใชสารคูควบไซเลน  

ซิลิกาเปนสารตัวเติมอีกชนิดหน่ึงที่นิยมใชกันมากในอุตสาหกรรมยาง แตเน่ืองจากบนพื้นผิวของซิลิกามีหมูไฮดรอก

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) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเติมสารคูควบไซเลนรวมกับซิลิกา ทําใหเกิดอันตรกิริยาทางเคมีระหวาง

โมเลกุลยางกับซิลิกาได การยึดติดระหวางโมเลกุลยางกับซิลิกาดวยสารคูควบไซเลนแสดงดังภาพที่ 8(ง) ทําใหสามารถสงผาน

แรงกระทําจากภายนอกไปสะสมในอนุภาคของซิลิกาได ซ่ึงระดับของการเกิดอันตรกิริยามีมากขึ้นตามปริมาณของซิลิกาที่

เพิ่มขึ้น สงผลใหตองใชแรงดึงมากขึ้นเพื่อใหยางผิดรูปหรือยืดออกในระยะยืดที่เทากัน สวนในยางที่ผสมซิลิกาแตไมไดใชสารคู

ควบไซเลน อาจมีเพียงอันตรกิริยาทางกายภาพระหวางโมเลกุลยางกับซิลิกาเทาน้ัน 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 เน่ืองจากอันตรกิริยาทั้งทางกายภาพและทางเคมีที่เพิ่มขึ้น สงผลใหสามารถ

สงผานพลังงานไปยังอนุภาคของซิลิกาไดมาก ทําใหมีโอกาสที่จะใชพลังงานเพื่อเกิดการแตกหักของโครงสรางซิลิกาหรือการ

แตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคซิลิกา หรือการเล่ือนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาคของซิลิกาไดมากขึ้นดวย 
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ภาพที่ 8 (ก) ความเคนสูงสุด (ข) ความเครียดคงรูปถาวร (ค) พลังงานสูญหายในการยืด-หดรอบแรกของยางธรรมชาตผิสม 

ซิลิกาปริมาณ 0-80 phr โดยไมใชและใชสารคูควบไซเลน และ (ง) การทํางานของสารคูควบไซเลน 

 

4. สรุปผลการวิจัย  
 

สารคูควบไซเลนมีผลทําใหคาความความเคนของยางธรรมชาติผสมซิลิกาสูงขึ้น แตทําใหความเครียดคงรูปถาวรลด

ต่ําลง เน่ืองจากสารคูควบไซเลนชวยเพิ่มอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลยางกับซิลิกาได การดึงใหยางยืด-หดอยางตอเน่ืองสงผลให

เกิดการออนตัวของความเคน และทําใหพลังงานสูญหายลดลงทั้งยางผสมซิลิกาที่ใชและไมใชสารคูควบไซเลน โดยเม่ือจํานวน

รอบของการถูกกระทําอยางตอเน่ืองเพิ่มขึ้น การออนตัวของความเคน และพลังงานสูญหายมีคาลดต่ําลง  ในขณะที่

ความเครียดคงรูปถาวรของยางธรรมชาติผสมซิลิกามีคาเปล่ียนแปลงไมมากนัก  
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บทคัดยอ  

 

การออกสูตรยางคอมเปานดเปนงานที่ซับซอน ยุงยาก และอาจใชเวลานาน งานวิจัยน้ีไดประยุกตใชวิธีการพื้นผิว

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 ซ่ึงกําหนดสมบัติที่ตองการดังน้ี (ก) อัตราการ       

วัลคาไนซอยูในชวง 14-16 min-1 (ข) ความเคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นตอยูในชวง 6-9 N/mm2 และ (ค) ) ความทนทานตอ

การฉีกขาดอยูในชวง 50-60 N/mm ซ่ึงพบวาวิธีการพื้นผิวตอบสนองสามารถใชในการออกสูตรยางได ทําใหสามารถลดการ

ส้ินเปลืองวัตถุดิบ ลดระยะเวลา และประหยัดคาใชจายในการออกสูตรยางคอมเปานด 

 

คําสําคัญ: วิธีการพื้นผิวตอบสนอง  การออกสูตรยางคอมเปานด  ยางธรรมชาต ิ 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 ที่มีนํ้าหนักโมเลกุลสูงมาก การจัดเรียงตัวของโครงสรางทางเคมีเปนแบบ cis-1,4-

polyisoprene กอนการใชงานจึงจําเปนตองบดใหน่ิม (masticate) เพื่อใหการบดผสมยางและสารเคมีทําไดงายขึ้น (พรพรรณ 

นิธิอุทัย, 2540) ยางธรรมชาติที่ยังไมผานกระบวนการวัลคาไนซ (vulcanization) มีสมบัติเปนทั้งพลาสติกและอิลาสติก น่ันคือ 

ยางสามารถยืดและไหลไดเม่ือไดรับแรงกด ซ่ึงเปนสมบัติของพลาสติก เม่ือเอาแรงออกยางสามารถกลับคืนสูรูปเดิมได ซ่ึงเปน

สมบัติของอิลาสติก ดังน้ัน เม่ือยางมีสมบตัิทั้งพลาสติกและอิลาสติก ทําใหยางยุบตัวหรือยืดเม่ือไดรับแรงกดหรือแรงดึง แตเม่ือ

คลายแรงกระทําออก ยางจะคืนรูปกลับแตไมเทาเดิม สวนยางธรรมชาติที่ผานการวัลคาไนซแลวสามารถยืดไดถึงประมาณ 

1000% หรือมากกวาน้ัน (Gent, 1992; Gent & Mars, 2014; Roberts, 1998) สมบัติในการยืดไดสูงน้ี ทําใหยางธรรมชาติน้ี

สามารถทําผลิตภัณฑที่ตองการยืดไดสูง เน่ืองจากยางธรรมชาติมีโครงสรางโมเลกุลที่สมํ่าเสมอ ทําใหสามารถตกผลึกไดเม่ือดึง 

(Toki et al., 2005; Sainumsai et al., 2017; Tosaka et al., 2004) ทําใหยางธรรมชาติมีความตานทานตอแรงดึงและความ

ตานทานตอการฉีกขาดสูง 

ยางธรรมชาติที่ยังเปนยางดิบ ไมสามารถนํามาใชงานหรือทําเปนผลิตภัณฑไดโดยตรง ตองนํามาปรับปรุงโดยผสม

สารเคมีหลายอยางเขาไปเรียกวายางที่ผสมสารเคมีแลววายางคอมเปานด (compound rubber) การผสมสารเคมีเขาไปในยาง

มีวัตถุประสงคตางๆ คือเพื่อใหไดสมบัติทางกายภาพที่ผลิตภัณฑตองการ เพื่อใหสามารถแปรรูปยางไดในงานผลิต และเพื่อให

ผลิตภัณฑมีตนทุนถูก (พรพรรณ นิธิอุทัย, 2540) ดังน้ันการออกสูตรยางจึงตองพิจารณาถึงชนิดและปริมาณของสารเคมีที่จะ

ผสมเขาไปในยาง ในยางคอมเปานดสูตรหน่ึงๆ มีสารเคมีอยูหลายชนิด ไดแก สารในระบบวัลคาไนซ สารตัวเติม สารชวยในการ

แปรรูป สารปองกันการเส่ือมสภาพ สี เปนตน การออกสูตรอาจตองกระทําเม่ือตองการปรับปรุงสูตรยางที่กําลังใชในการผลิต 

เม่ือเกิดความจําเปน เชน สารบางตัวขาด หรือราคาแพงเกินไป หรือในกรณีที่ตองการแกปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ถา

ปญหาเกิดจากสูตรยาง หรือในกรณีที่ตองพัฒนาสูตรยางใหม งานทั้ง 3 กลุม ดังกลาว โดยเฉพาะการพัฒนาสูตรยางเปนงานที่

ยุงยาก มีหลายขั้นตอน ส้ินเปลืองทั้งความคิด คาใชจายและเวลา 

การทดลองเพื่อออกสูตรยาง เปนการทดลองที่มีจํานวนตัวแปรมาก บางตัวเปนอิสระจากกัน แตหลายตัวมีปฏิกิริยา

เสริมหรือหักลางซ่ึงกันและกัน โดยทั่วไปเปนการทดลองที่จะตองแปรปริมาณของแตละตัว ตองผสมและทดสอบยางตัวอยาง

จํานวนมาก ทําใหส้ินเปลืองทั้งเวลาและคาใชจาย 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 จะเปนสูตรยางที่ไมซํ้ากันทั้งส้ิน 53 = 125 สูตร จะเห็นวา เกือบเปนไปไมไดในทางปฏิบัติ

ที่จะทําการทดสอบไดทุกสูตร หรือหากเปน 5 ตัวแปร แตละตัวแปรคา 5 ระดับ จะเปนสูตรที่ตองทดลองถึง 3,125 ตัวอยาง ซ่ึง

ไมมีทางเปนไปไดเลยที่จะไดผลการทดสอบออกมา นอกจากน้ี การทดลองสูตรยาง โดยการแปรปริมาณตัวแปรทีละตัวไมเห็น

ผลของปฏิกิริยาที่สารแตละตัวมีตอกัน ไมเหมาะในทางปฏิบัติในการออกสูตรยาง 

วิธีพื้นผิวตอบสนอง (response surface methodology, RSM) เปนวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติที่เปน

ประโยชนในการสรางแบบจําลองและวิเคราะหปญหา ซ่ึงแสดงผลตอบสนองตอผลจากตัวแปรตาง ๆ หากนํามาใชในการออก

สูตรยางคอมเปานด จํานวนการทดลองจะลดลงไดอยางมาก เชน ในกรณีที่ตองการศึกษาตัวแปร 2 ตัว แตละตัวแปรคา 5 

ระดับ จะทําการทดลองจริงเพียง 13 ตัวอยางแทนที่จะเปน 25 ตัวอยาง หรือหากเปน 3 ตัวแปร แตละตัวแปรคา 5 ระดับ จะ

ทําการทดลองจริงเพียง 20 ตัวอยางแทนที่จะเปน 125 ตัวอยาง เปนตน โดยไดผลลัพธที่เชื่อถือไดอยางมีความเชื่อม่ันทางสถิติ 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาจุดหรือความเหมาะสมตอผลน้ัน (Montogomery, 2001) วิธีพื้นผิวตอบสนองเปนเทคนิคที่มี

ประสิทธิภาพกับกระบวนการที่มีความซับซอน ทําใหงายในการจัดการและการอธิบายผล เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการอ่ืน (Box 

and Behnken, 1960; Gan and Latiff, 2011) การศึกษาครั้งน้ีมีความสนใจที่จะนําวิธีพื้นที่ผิวตอบสนองมาใชในการออกสูตร

ยาง โดยศึกษาตัวแปร 2 ตัวแปร แบบการทดลองที่ใชเรียกวา central composite rotatable design ซ่ึงเปนวิธีที่ดัดแปลงมา
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จากการออกแบบการทดลองแบบ factorials แตจะเพิ่มจุดที่จะชวยใหประมาณคาไดดีขึ้น สามารถลดจํานวนการทดลองจริงลง

ไดมาก (ปรีชา ปองภัย, 2535) ในงานวิจัยน้ีเลือกศึกษาปจจัย 2 ตัวแปร โดยที่แตละตัวแปรมีจํานวนระดับการแปรปริมาณ 5 

ระดับ ซ่ึงรหัส (code) ของตัวแปร คือ –, -1, 0, +1 และ + เม่ือ  = 2k/4 โดยที่ k เปนจํานวนตัวแปรอิสระ ตําแหนงของ

จุดที่จะทําการทดลองแสดงดังภาพที่ 1 ซ่ึงสําหรับตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร แตละตัวแปรมีจํานวนระดับการแปรปริมาณ 5 ระดับ 

จะมีจํานวนการทดลองทั้งหมด 13 การทดลอง โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ  

กลุมที่ 1  Factorial points จํานวน 4 การทดลอง ที่ตําแหนงมุมทั้ง 4 ซ่ึงตัวแปรทั้งคูมีระดับสูงหรือต่ํากวาคา

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) 

 

ในการศึกษาครั้งน้ีมีความสนใจที่จะนําวิธีพื้นที่ผิวตอบสนองดังกลาวมาใชในการออกสูตรยาง โดยศึกษาตัวแปรอิสระ 

2 ตัวแปร คือเขมาดําเกรด N550 ซ่ึงทําหนาที่เปนสารตัวเติม โดยใชปริมาณในชวง 0-50 phr และกํามะถันซ่ึงเปนสาร

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  
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการประยุกตใชวิธีการพื้นผิวตอบสนองในการออกสูตรยางคอม

เปานดของยางธรรมชาติ โดยศึกษาผลของปริมาณเขมาดําเกรด N550 ในชวง 0-50 phr และปริมาณกํามะถันในชวง 0.5-5.0 

phr ตอสมบัติของยางวัลคาไนซ 3 สมบัติคือ อัตราการวัลคาไนซ ความเคน และความทนทานตอการฉีกขาดของยาง

ธรรมชาติวัลคาไนซ ซ่ึงกําหนดสมบัติที่ตองการดังน้ี (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 

งานวิจัยน้ีอาศัยการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีพื้นผิวตอบสนอง (RSM) และการออกแบบการทดลองแบบ central 

composite rotatable design (CCRD) สําหรับ 2 ตัวแปรอิสระ จํานวนทั้ง ส้ิน 13 การทดลอง โดยเปนการทดลองที่

ตําแหนงก่ึงกลาง ซ่ึงทําซํ้าจํานวน 5 ซํ้า ผลการทดลองที่ตําแหนงก่ึงกลางจะถูกนําไปวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาความเหมาะสม

ของรูปแบบจําลองทางคณิตศาสตรกับผลการทดลอง โดยแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ไดแสดงดังสมการ (1) 
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เม่ือ  b0, bi, bii, bij คือ คาสัมประสิทธ์ิ  

Xi คือตัวแปรอิสระ 

ปจจัยที่ตองการศึกษาในการออกสูตรยางคอมเปานด ประกอบไปดวยปริมาณของเขมาดําเกรด N550 (X1) และ

ปริมาณของกํามะถัน (X2) โดยกําหนดคาของตัวแปรตนดังน้ี 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 
คารหัสตัวแปร 

-1.414 -1 0 +1 +1.414 

Carbon black N550 (phr) X1 0 7.32 25.00 42.68 50.00 

Sulphur (phr) X2 0.50 1.16 2.75 4.34 5.00 

 

3.2 การเตรียมตัวอยางและการทดลอง 

ผสมยางคอมเปานดตามสูตรการทดลองหลักในตารางที่ 2 โดยนํายางมาบดผสมกับสารเคมีตามวิธีมาตรฐาน ASTM 

D3182-94 ดวยเครื่องบดผสมยางแบบสองลูกกล้ิงขนาด 10x20 น้ิว ซ่ึงมี Friction ratio เทากับ 1:1.2 ผลิตโดยบริษัทชัยเจริญ

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด โดยผสมยางคอมเปานดจํานวน 13 สูตร ซ่ึงแปรปริมาณของเขมาดํา N550 และปริมาณของกํามะถันดัง

รายละเอียดในตารางที่ 3 แลวนํายางคอมเปานดที่เตรียมได มาทดสอบลักษณะการวัลคาไนซดวยเครื่อง 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 

จากน้ันอัดเบายางคอมเปานดเปนชิ้นทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3182-94 หลังจากน้ันนํามาทดสอบความเคน

ที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต (300% Modulus, M300 (N/mm2)) ตามมาตรฐาน ASTM D412 – 98a และทดสอบความ

ทนทานตอการฉีกขาด (Tear resistance, Ts (N/mm)) ตามมาตรฐาน ASTM D624-00(2012) ดวยเครื่อง Universal 

Testing Machine ดวยอัตราเร็วในการดึง 500 มิลลิเมตรตอนาที ทําการทดสอบ 5 ชิ้นทดสอบ รายงานผลดวยคาเฉล่ีย 
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ตารางที่ 2 สูตรยางคอมเปานดที่ใชในงานวิจัยน้ี 

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 สูตรยางคอมเปานดที่ใชในงานวิจัยน้ี 

กลุมการทดลอง ชุดทดลอง 
รหัสระดับ นํ้าหนักจริง (phr) 

X1 (N550) X2 (Sulphur) X1 (N550) X2 (Sulphur) 

Factorial points 

1 -1 -1 7.32 1.16 

2 -1 +1 7.32 4.34 

3 +1 -1 42.68 1.16 

4 +1 +1 42.68 4.34 

Star points 

5 -* 0 0 2.75 

6 + 0 50.00 2.75 

7 0 - 25.00 0 

8 0 + 25.00 5.00 

Central points 

9 0 0 25.00 2.75 

10 0 0 25.00 2.75 

11 0 0 25.00 2.75 

12 0 0 25.00 2.75 

13 0 0 25.00 2.75 

* = 2k/4, k คือ จํานวนตัวแปร 

 

3.3 การสรางแบบจําลองและพื้นผิวตอบสนอง 

ในงานวิจัยน้ี ใชโปรแกรมสําเร็จรูป Maple V Release 4 ในการสรางพื้นผิวตอบสนองของสมบัติที่สนใจศึกษา ทั้ง 3 

สมบัติ ไดแก อัตราการวัลคาไนซ ความเคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต และความทนทานตอการฉีกขาด หลังจากน้ันนําพื้นผิว

ตอบสนองที่ไดมาวิเคราะหหาตําแหนงที่ตัวแปรตนใหสมบัติทั้งสามประการตรงตามความตองการตอไป 
 

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
 

อัตราการวัลคาไนซ (CRI, min-1) ความเคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต (M300, N/mm2) และความทนทานตอการ

ฉีกขาด (Ts, N/mm) ที่ไดจากการทดลองของยางทั้ง 13 สูตร แสดงดังตารางที่ 4 เม่ือนําไปวิเคราะหหาสัมประสิทธ์ิตาง ๆ ได
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แบบจําลองทางคณิตศาสตรของผลตอบสนอง คือ อัตราการวัลคาไนซ ความเคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต และความทนทาน

ตอการฉีกขาด ดังตารางที่ 5 ซ่ึงสามารถนําไปสรางพื้นผิวตอบสนองของสมบัติไดตอไป 

 

ตารางที่ 4 ตัวแปรอิสระและผลตอบสนองที่ไดจาการทดลอง 

ชุดทดลอง 
ตัวแปรอิสระ ผลตอบสนอง 

N550 (phr) Sulphur (phr) CRI (min-1) M300 (N/mm2) Ts (N/mm) 

1 7.32 1.16 19.76 1.16 25.50 

2 7.32 4.34 14.86 2.38 53.09 

3 42.68 1.16 17.09 4.52 43.51 

4 42.68 4.34 12.52 8.93 71.48 

5 0 2.75 19.12 1.58 38.17 

6 50.00 2.75 13.70 7.73 57.83 

7 25.00 0 17.67 2.24 31.17 

8 25.00 5.00 12.39 9.70 74.26 

9 25.00 2.75 17.27 3.99 64.86 

10 25.00 2.75 16.56 4.87 49.78 

11 25.00 2.75 16.05 6.96 56.85 

12 25.00 2.75 14.88 6.97 55.85 

13 25.00 2.75 16.13 7.31 58.60 

 

ตารางที่ 5 แบบจําลองทางคณิตศาสตรของ อัตราการวัลคาไนซ ความเคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต และความทนทานตอ

การฉีกขาด  

ผลตอบสนอง สมการโพลิโนเมียล อันดับสอง 

อัตราการวัลคาไนซ,  

CRI  ) min-1) 
16.1816 - 1.5848X1 - 2.1179X2 + 0.0814 X1X2 + 0.1973X1

2 - 0.4925X2
2 

ความคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต ,  

M300 (N/mm2) 
6.0204 + 2.3244 X1 + 2.0221X2 + 0.7967 X1X2 - 0.9483X1

2 - 0.2913X2
2 

ความทนทานตอการฉีกขาด,  

Ts (N/mm) 
57.2000 + 8.0238 X1 + 14.5622X2 + 0.0953 X1X2 - 5.0945X1

2 - 2.7372X2
2 

 

งานวิจัยน้ี ใชโปรแกรมสําเร็จรูป Maple V Release 4 ในการสรางพื้นผิวตอบสนองของสมบัติจากแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร ดังแสดงในตารางที่ 5 ของสมบัติทั้งสามที่สนใจศึกษา ซ่ึงสามารถทํานายผลตอบสนองของตัวแปรอิสระ ไดกวาง

กวาขอบเขตของตัวแปรอิสระที่ไดทําการทดลองจริง กลาวคือ ในงานวิจัยน้ีศึกษาผลของปริมาณเขมาดําเกรด N550 ในชวง 0-

50 phr และปริมาณกํามะถันในชวง 0.5-5.0 phr เทาน้ัน แตพื้นผิวตอบสนองที่จะใชทํานายผลตอบสนองจะขยายออกจาก

ชวงปริมาณของตัวแปรทั้งสองที่ทําการทดลองจริงเปน 0-100 และ 0-7.5 phr ตามลําดับ ซ่ึงไดพื้นที่ผิวตอบสนองดังแสดงใน

ภาพที่ 2 ซ่ึงแสดงผลของตัวแปรอิสระทั้งสองตอผลตอบสนองที่ศึกษา ในลักษณะที่แตกตางกันไป ภาพที่ 2(ก) เปนพื้นผิว



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1746 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

ตอบสนองของอัตราการวัลคาไนซ ภาพที่ 2(ข) เปนพื้นผิวตอบสนองของความเคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต และภาพที่ 2(ค) 

เปนพื้นผิวตอบสนองของความทนทานตอการฉีกขาด โดยแตละเสนบนพื้นผิวตอบสนองเปนคาของสมบัติน้ัน 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  (ข) ความคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต 6-9 N/mm2 

 
(ค) ความตานทานตอการฉีกขาด 50-60 N/mm        (ง) บริเวณที่มีสมบัติทั้งสามตามตองการ 

 

ภาพที่ 3 พื้นผิวตอบสนองของสมบัติตาง ๆ ที่ตรงตามความตองการ 

 

เม่ือนําพื้นผิวตอบสนองในภาพที่ 3(ก),  3(ข) และ 3(ค) มาซอนทับกัน ดังแสดงในภาพที่ 3(ง) บริเวณที่ไมมีการแรเงา

เลย เปนบริเวณที่ตัวแปรอิสระทั้งสอง คือ ปริมาณเขมาดําเกรด N550 และปริมาณกํามะถัน จะใหสมบัติทั้งสามประการตรง

ตามที่ตองการทั้ง 3 สมบัติ น้ันคือบริเวณที่ไมถูกแรเงาน้ีจะมีคา (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 

1 2 3 

Carbon black N 550 (phr) 25.00 30.00 40.00 

Sulphur (phr) 3.5 3.0 2.5 

 

จากน้ันดําเนินการทดลองในลักษณะเดียวกับการทดลองใน 13 การทดลองเดิม พบวา ผลการทดสอบสมบัติทั้ง 3 

สมบัติ ไดตรงตามตองการ ดังแสดงในภาพที่ 4 พบวาอัตราการวัลคาไนซ ความเคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต และความ

ทนทานตอการฉีกขาดไดผลตรงตามที่ตองการทั้ง 3 สูตรที่ทําการทดลองยืนยัน จากผลการทดลองน้ี เปนการยืนยันในเบื้องตน

วา วิธีการพื้นผิวตอบสนองสามารถนํามาประยุกตใชในการออกสูตรยางคอมเปานดไดจริง ซ่ึงทําใหสามารถลดการส้ินเปลือง

วัตถุดิบ ลดระยะเวลา และประหยัดคาใชจายในการออกสูตรยางคอมเปานดได 

 
(ก) อัตราการวัลคาไนซ         (ข) ความเคนที่ระยะยืด 300 เปอรเซ็นต 

 
(ค) ความตานทานตอการฉีกขาด 

ภาพที่ 4 การทดลองเพื่อยืนยันผล 

 

5. สรุปผลการวิจัย  
 

วิธีการพื้นผิวตอบสนองสามารถนํามาประยุกตใชในการออกสูตรยางคอมเปานดได ซ่ึงทําใหสามารถลดการส้ินเปลือง

วัตถุดิบ ลดระยะเวลา และประหยัดคาใชจายในการออกสูตรยางคอมเปานด กลาวคือสามารถออกสูตรยางคอมเปานดโดยมี

ตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร ใหไดสมบัตติาง ๆ ตามตองการ จากการทดลองเพียง 13 การทดลอง  
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6. ขอเสนอแนะ  
 

งานวิจัยน้ียังคงอยูในขั้นเริ่มตน อาจจําเปนตองศึกษาใหละเอียด และกวางขวางขึ้นอีก ซ่ึงในงานวิจัยขั้นตอไปจะนํา

สถิติเขามาชวยวิเคราะหเพื่อประเมินความถูกตอง และความนาเชื่อถือของผลวิจัยที่ได 
 

7. กิตติกรรมประกาศ  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกบัการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงาน

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 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 
1jirat.khong@gmail.com and 2uraiwannat@webmail.npru.ac.th 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา    

การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน

และหลังเรียน 3) หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน 4) หาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลน กลุมตัวอยาง 

ที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง จํานวน 49 คน ดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยมีเครื่องมือ        

ในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 2013 2) แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพของบทเรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน และ 

4) แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพที่ 92.31/80.41 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ 80/80 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 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 
 

ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและการส่ือสารไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางดานสังคม เศรษฐกิจ อันสงผลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก ดังน้ันการเรียนรูการใชงานคอมพิวเตอร จึงเปน

ส่ิงจําเปนสําหรับมนุษยในยุคน้ีทุกคน และมีการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการดําเนินงานในดานตาง ๆ ทางการศึกษาอยาง

มากมาย จากการสอบถามครูผูสอนวิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 เปนวิชาหน่ึงในกลุมสาระการ

เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทองเปนรายวิชาที่สําคัญวิชาหน่ึงของกลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยีและทําใหทราบถึงสภาพปญหาของการเรียนการสอนคือ 1) เปนวิชาที่คอนขางยากสําหรับผูเรียน

และมีเน้ือหาที่ซับซอน 2) มีส่ือการเรียนการสอนที่ไมนาสนใจจึงทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย 3) ผลการสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผูเรียนต่ํา 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียออนไลน ไดใหความหมายวามัลติมีเดีย คือการใชคอมพิวเตอร ส่ือความหมายโดย

การผสมผสานส่ือหลายชนิด เชน กราฟ ภาพศิลป (Graphic Art) เสียง (Sound) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) และวีดีทัศน 

เปนตน ถาผูใชสามารถควบคุมส่ือเหลาน้ีใหแสดงออกมาตามตองการได ระบบน้ีจะเรียกวามัลติมีเดียปฏิสัมพันธ (Interactive 

Multimedia) (Vaughan, 1993) รวมทั้งระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment)  ใหมีบรรยากาศเหมือนเรียนในหองเรียน ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตสําหรับ

สถาบันการศึกษา หรือครูใชเพื่อเตรียมแหลงขอมูลกิจกรรมและเผยแพรแบบออนไลน 

การเรียนแบบผสมผสาน (blended learning) เปนพฤติกรรมการเรียนรูที่เกิดจากการใชกิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือหรือวิธีการที่หลากหลายในกระบวนการเรียนการสอนหรือการฝกอบรม ซ่ึงสามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล

ของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามความถนัด ดวยส่ือที่เหมาะสมกับตนเอง (ปณิตา วรรณพิรุณ, 

2554) 

จากปญหาขางตนผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน 

วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง เพื่อเปนส่ือทางเลือกที่จะชวย

ในการแกปญหาและทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1.  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชาการใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง 

2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชาการใชงานโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint 2013 ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 

3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเม่ือใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

รวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชาการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา 

การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

 

3. สมมติฐานในการในการศึกษา 
 

1.  บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
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2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบ

ผสมผสานวิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน

เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .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) การเรียนรูดวยตัวเอง และการเรียนแบบออนไลน (Online Learning) ในขณะเดียวกันก็จะเปนการอธิบายถึงการ

ผสมผสานของ เทคโนโลยีในการนําสงบทเรียนเขาดวยกัน เปนการใชวิธีการตั้งแต 2 วิธีขึ้นไปสําหรับการเรียนการสอนและ

การฝกอบรม (มนตชัย เทียนทอง, 2556)    
 
     4.1.2 บทเรียนออนไลน 

 e-Learning หมายถึง การเรียนในลักษณะใดก็ได ซ่ึงใชการถายทอดเน้ือหาผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 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) ดังน้ันจึงสรุปไดวา 

บทเรียนออนไลน คือการใชทรัพยากรตาง ๆ ในระบบอินเทอรเน็ต มาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสรางระบบการเรียนการสอน 

โดยการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ตรงกับความตองการของผูสอนและผูเรียน เชื่อมโยงระบบ

เปนเครือขายที่สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน 
 

      4.1.3 Microsoft PowerPoint 2013 

 วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft office PowerPoint 2013 เปนสวนหน่ึงของหลักสูตรในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง  Microsoft office PowerPoint เปนโปรแกรมที่ใชสรางสไลดสําหรับการนําเสนองาน 

(presentation) ไมวาจะโดยการแสดงบนจอภาพ ฉายจากโปรเจคเตอรที่ตอกับเครื่องคอมพิวเตอรพิมพออกมาเปนแผนใส 

หรืออ่ืน ๆ ดังน้ันจึงสรุปไดวา โปรแกรม Microsoft PowerPoint เปนโปรแกรมหน่ึงในตระกูล Microsoft Office เหมาะ

สําหรับการจัดสรางงานนําเสนอขอมูล (Presentation) สําหรับนําไปประยุกตใชในงานไดหลายประเภท เชน การนําเสนอ

ขอมูลสินคาและบริการ การจัดทํา Slide Show การออกแบบแผนพับ เปนตน (ดวงพร เก๋ียงคํา, 2552) 
 
             4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 นิพนธ พิมพเบาธรรม (2555: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 85.01/84.19 สูงกวาเกณฑ 80/80 ตามที่กําหนดไว จะเห็นไดวา แมกลุมเปาหมาย

จะมีความบกพรองทางการไดยิน การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับรูปแบบการสอนแบบ

ปญหาเปนฐานก็สามารถทําใหการเรียนการสอนน้ันมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ  

            สังคม ไชยสงเมือง (2547) ไดศึกษาคนควาการพัฒนาบทเรียนบนเครือขาย วิชาระบบส่ือสารขอมูลและ

เครือขายคอมพิวเตอร เรื่อง เครือขายอินเทอรเน็ต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
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โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 36 คน ผลการศึกษาพบวา มีประสิทธิภาพ 

89.90/85.83 และมีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.79 มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายที่ไดพัฒนาขึ้นโดยรวมอยูใน

ระดับพอใจมาก 

 สน่ัน 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 ไดมาจากการสุมอยางงาย 
  
 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  1. แผนการจัดการเรียนรู วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ดวยรูปแบบการ

เรียนรูแบบผสมผสาน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

  2. บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 

  3. แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 2013 

  4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint 2013 เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

  5. แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา  

การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง 
  
 5.3 วิธีการดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  ดําเนินการพัฒนางานวิจัยตามทฤษฎี ADDIE MODEL  

  5.3.1 ข้ันตอนการวิเคราะห (Analysis)  

  ผูวิจัยทําการศึกษาและวิเคราะหเน้ือหาบทเรียนในวิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

2013 จากผลการศึกษาและการวิเคราะหไดบทเรียนที่ใชในการสรางส่ือดังน้ี 1) ความหมายและการทํางานของโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint 2013 2) เครื่องมือและแถบคําส่ังที่ใชในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 และ 3) หลักการ

สรางงานนําเสนอผลงานในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ศึกษาวิธีการการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

ศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาส่ือ ไดแก โปรแกรม Adobe Captivate 9, Camtasia Studio 8 และ

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 
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  5.3.2 ข้ันตอนการออกแบบ (Design)  

  ในขั้นตอนของการออกแบบผูวิจัยทําการเขียนสตอรี่บอรดในการดําเนิน เรื่อง กําหนดเคาโครงและผัง

ดําเนินงานตาง ๆ ในส่ือ ประกอบดวยรายละเอียด เชน ฉาก ภาพ และขอความ ออกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ผูเรียนตอง

ไดรับและตรงกับเน้ือหาที่ไดทําการวิเคราะหไว จํานวน 14 ขอ ออกแบบแผนการสอนแบบผสมผสาน ออกแบบประเมินดาน

เน้ือหา ออกแบบประเมินดานเทคนิค และออกแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

  5.3.3 ข้ันตอนการพัฒนา (Develop)  

  ทําการออกแบบทดสอบใหตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว โดยมีจํานวนแบบทดสอบทั้งหมด 41 

ขอ ผูวิจัยนําใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมินเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) 

จากผลการประเมินพบวาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถปุระสงคที่ไดเทากับ 0.33-1.00 มีจํานวนขอสอบที่มี

คาความสอดคลองระหวางขอเทากับ 0.33 จํานวน 1 ขอ มีจํานวนขอสอบที่มีคาความสอดคลองระหวางขอเทากับ 0.67 

จํานวน 3 ขอและจํานวนขอสอบที่ใชไดเม่ือหาคาความสอดคลองระหวางขอแลวไดเทากับ 1.00 มีจํานวน 37 ขอ นําแผนการ

สอนที่ไดออกแบบไวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินดานเน้ือหา ผลจากการประเมินอยูในระดบัดีมากที่สุด ( X = 4.92 , 

S.D. = 0.24 ) จากน้ันผูวิจัยทําการพฒันาส่ือเสริมทกัษะตามที่ไดออกแบบไวและนําใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานประเมินดาน

เทคนิค ผลจากการประเมินอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.37 , S.D.= 0.24) 

  5.3.4 ข้ันการนําไปใช (Implement)  

  ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงาน

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ให อาจารยผูสอนประจํารายวิชาและอาจารย

ที่ปรึกษาโครงงานไดตรวจสอบถึงความเหมาะสมและความถูกตอง จากน้ันนําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไข 

  5.3.5 ข้ันประเมินผล (Evaluation)  

  นําบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 2013 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไปใชในการทดลองเพื่อหาคา ประสิทธิภาพของส่ือผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนและความพงึพอใจของผูเรียนในลําดับตอไป 

 

6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint 2013 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 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 
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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 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง  
  

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X  รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

1. คะแนนระหวางเรียน (E1) 30 27.69 92.31 

2. คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 30 24.12 80.41 
 

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน พบวา ผูเรียนมีคะแนนคาเฉล่ียระหวาง

เรียนเทากับ 27.69 คิดเปนรอยละ 92.31 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 24.12 คิดเปนรอยละ 80.41 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดคือ 80/80 

 
6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา  

การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง จํานวน 49 คน โดยมีการทดสอบกอนเรียนหลังการ

เรียนรู และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอระบบ จากน้ันนําผลการเรียนรูมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับ

เกณฑและสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ จํานวน คะแนน X  S.D. df t sig 

ทดสอบกอนเรียน 49 30 11.98 1.75 47 
37.86* 0.0000 

ทดสอบหลังเรียน  49 30 24.12 2.41 47 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 11.98 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 24.12 ซ่ึงมี                                                               

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.4 ผลการศึกษาหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน หลังจากจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเสร็จส้ิน จากน้ันนําผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

รายการ X  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ความพึงพอใจดานการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 4.66 0.51 มากที่สุด 

2. ความพึงพอใจดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 4.67 0.50 มากที่สุด 

3. ความพึงพอใจดานประโยชนจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 4.78 0.43 มากที่สุด 

โดยรวม 4.70 0.48 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน พบวา ระดับที่ผูเรียนมีความ

พึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจดานประโยชนจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ        

( X = 4.78, S.D. = 0.43) รองลงมาคือ ดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( X = 

4.67, S.D. = 0.50) และดานการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( X = 4.66, S.D. = 

0.51) 

 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

1.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง มีประสิทธิภาพเทากับ 92.31/80.41 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการเรียนดวนบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน

รวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบ

ผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง มีคาเทากับ 4.70 

โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 
8. อภิปรายผลกาวิจัย 
 

1.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 2013 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอูทอง มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 92.31/80.41 หมายความวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 จึง

ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นิพนธ พิมพเบาธรรม 

(2555: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการ

ไดยิน โดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 

85.01/84.19 สูงกวาเกณฑ 80/80 ตามที่กําหนดไว จะเห็นไดวา แมกลุมเปาหมายจะมีความบกพรองทางการไดยิน  

การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับรูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐานก็สามารถทําให 

การเรียนการสอนน้ันมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ 

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน

รวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับแนวคิดแบบผสมผสาน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  

สน่ัน ทะนันไชย (2550) พัฒนาชุดฝกอบรมดวยคอมพิวเตอรผานเครือขาย เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับครู

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คนผลการวิจัยพบวา ชุดฝกกอบรมดวยคอมพิวเตอรผานเครือขาย  

มีประสิทธิภาพ 81.00/81.67 ผูเขารับการอบรมมีความกาวหนาทางการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

ความคิดเห็นตอชุดฝกอบรมในระดับเห็นดวยมาก 

3.  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint 2013 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด แสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด

หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft 
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PowerPoint 2013 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สังคม ไชยสงเมือง (2547) ไดศึกษาคนควาการพัฒนาบทเรียนบนเครือขาย 

วิชาระบบส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร เรื่อง เครือขายอินเทอรเน็ต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 36 คน ผลการศึกษา

พบวา มีประสิทธิภาพ 89.90/85.83 และมีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.79 มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

เพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย

ที่ไดพัฒนาขึ้นโดยรวมอยูในระดับพอใจมาก 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับการเรียน

แบบผสมผสาน วิชา การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัย

พัฒนาขึ้น ไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน ทั้งทางดานสติปญญา บุคลิกภาพ ความสนใจพื้นฐานความรูที่แตกตางกัน

ทําใหบทเรียนมีความยืดหยุน ผูเรียนมีอิสระในการที่จะควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง เชน สามารถเรียนรูไดจนกวาผูเรียนจะ

เขาใจ 

 
9. ขอเสนอแนะ 
 

1.  การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนน้ัน จากการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนสูงขึ้น จึงควรทําการพัฒนาการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ตอไป 

2.  ในการนําบทเรียนไปใช ควรมีการจัดเตรียมความพรอมของหองเรียนเครื่องมือและอุปกรณใหมีความพรอมอยู

เสมอ เน่ืองจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน นักเรียนสามารถเขาเรียนไดทุกที่ทุกเวลา หากนักเรียนเขาเรียน

แลวมีขอขัดของดวยเครื่องมือและอุปกณ นักเรียนอาจเกิดความเบื่อหนาย และจะสงผลใหความสนใจในการเรียนลดนอยลง 
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บทคัดยอ 
  

 งานวิจัยน้ีเปนวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา

ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 2) หาประสิทธิภาพของ

บทเรียนที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนบานวังไผ จํานวน 25 คน ดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษาที่ผานการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนที่พัฒนาขึ้น ผลวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนโดยใชเกมการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.13/82.53 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียน ( X = 24.76, S.D. = 0.88) ซึ่งสูงกวากอนเรียน ( X = 9.96, S.D.= 2.51) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.47) 

 

คําสําคัญ: เกมการศึกษา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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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 
 
 ในปจจุบันภาษาอังกฤษเปนภาษาที่นํามาใชอยางแพรหลายและมีบทบาทสําคัญมากในการดําเนินวิถีชีวิต จาก

อิทธิพลของความกาวหนาทางดานการส่ือสารและเทคโนโลยี สงผลใหภาษาอังกฤษยิ่งมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเปน

เครื่องมือที่ใชในการส่ือสาร การศึกษาคนควาแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายรวมถึงการประกอบอาชีพการใชใน

ชีวิตประจําวัน มีกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศและเปนภาษากลางของการส่ือสาร ในหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนของภาษาอังกฤษ ไดถูกกําหนดภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่นักเรียนทุก

คนตองเรียนรู ใหมีความรูและความสามารถในการ ฟง พูด อาน เขียน เขาใจความแตกตางของภาษา การคิด สังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง การปกครองและวัฒนธรรม สามารถส่ือสารกับชาวตางชาติได รวมทั้งชวยใหนักเรียนเขาถึงองคความรูตาง ๆ ทั้งใน

หองเรียนและนอกหองเรียนไดงาย จากการศึกษาพบวามีคนไทยจํานวนมากที่พูดภาษาอังกฤษหรือไมสามารถส่ือสารดวย

ภาษาอังกฤษได รวมทั้งผูที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ยังมีจํานวนมากที่ไมสามารถใชภาษาอังกฤษส่ือสารกับบุคคลอ่ืน ๆ 

(ณัฏฐนรี ,ธัญภา 2558) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันเปนแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงมุงเนนการสรางและ

พัฒนาทักษะทั้ง 4 ดานในตัวนักเรียนไดแก ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ความรูเรื่องคําศัพทจึงเปนพื้นฐานอยางหน่ึงที่ชวย

พัฒนาทักษะทั้ง 4 และการที่จะเรียนรูภาษาอังกฤษใหดีน้ัน นักเรียนที่รูคําศัพทมาก จําไดแมน สามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง 

ยอมเรียนไดดียิ่งขึ้น (พิสมัย รุงโรจนนิมิตชัย, 2548)  

 จากการศึกษาและสอบถามจากนักเรียนโรงเรียนบานวังไผมีปญหาในเรื่องทักษะการพูดภาษาอังกฤษ การพูด

ภาษาอังกฤษเปนทักษะที่นักเรียนไทยมีปญหามากที่สุดทั้ง ๆ ที่ทักษะการพูดก็มีความสําคัญตอนักเรียนในประเทศไทยเปน

อยางมาก (Tribolet, 2012; Sarkis, 2012) สาเหตุและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษาไทยคือ จํานวน

ผูเรียนแตละชั้นเรียนมีมากเกินไป การขาดครูผูสอนที่มีความเชียวชาญหรือเวลาที่ใชในการเรียนภาษาอังกฤษมีจํากัด และเวลา

สวนใหญถูกใชในการสอนทักษะอ่ืนที่เห็นวาจําเปนกวา เชน การอาน จึงทําใหการฝกฝนและการเรียนรูทักษะการพูดของ

ผูเรียนไมประสบผลสําเร็จ ผูเรียนจึงไมสามารถส่ือสารได (อดิศาและคณะ, 2547) 

 เกมการสอน (Academic Game) เปนส่ือประกอบการเรียนการสอนที่นํามาใชในหองเรียนมากขึ้น เพราะชวยให

นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง ฝกใหรูจักคิด และตัดสินใจดวยตนเอง การใชเกมประกอบการสอนจะชวยใหบรรยากาศใน

การเรียนรูเปนไปดวยความเราใจสนุกสนาน รวมทั้งยังชวยใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียนอีกดวย (จริยาพร และรุง

ทิพย, 2551) เกมทักษะทางภาษาเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเปนผูปฏิบัติ อีกทั้งยังสอดคลองกับทฤษฎีปรัชญาคอนสตรัคดิวิสท 

(Constructivist) ที่เชื่อวาความรูถูกสรางขึ้นใหมอยางเหมาะสมของแตละบุคคล และเชื่อวาส่ิงแวดลอมมีความสําคัญในการ

สรางความหมายตามความเปนจริง (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551)  

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted Instruction) เปนเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตสื่อการ

สอน เปนการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนส่ือแทนผูสอนในเนื้อหาวิชาตาง ๆ โดยผูสอนจะตองทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ

กับคอมพิวเตอรชวยสอนเสมือนเปนการเรียนการสอนระหวางผูสอนและผูเรียนในชั้นเรียนปกติ (ฐาปนีย ธรรมเมธา, 

2541)บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนนอกจากชวยใหผูเรียนไดมีพัฒนาการไปถึง

ขีดสุดแลว ยังแกปญหาการขาดแคลนครูผู สอนและปญหาทางดานการเรียน เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรสามารถ

ส่ือสารใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง (อรพันธ ประสิทธิรัตน, 2530)  

 จากการศึกษาปญหาและเทคนิควิธีการสอนของภาษาอังกฤษดังที่กลาวมาขางตนและประกอบกับการที่ผูวิจัยได

สังเกตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนขาดความสนใจเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ สงผลใหจําคําศัพทไมคอย

ได อาจเน่ืองมาจากไมมีแรงจูงใจในการเรียนไมมีเกมหรือกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมเพื่อเกิดความนาสนใจในการเรียน 

ผูวิจัยจึงสรางบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนเทคนิคเกมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใหมีแรงจูงใจใหนักเรียน สนุกไปกับการ
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เรียนภาษาอังกฤษ และสามารถกระตุนทําใหนักเรียนอยากรูอยากเรียนมากขึ้นและมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

พัฒนาการจําคําศัพทในภาษาอังกฤษไดมากยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 2.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 3 

  2.2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 

 2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

พัฒนาขึ้น 

 2.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา  
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  นัยนา เอกบูรณวัฒน (2539) คอมพิวเตอรชวยสอนหรือโปรแกรมชวยสอน คือส่ิงที่ใชในการสอนอันหน่ึง CAI คลาย

กับส่ือการสอน อ่ืน ๆ เชน วีดีโอชวยสอน บัตรคําชวยสอน โปสเตอร แตคอมพิวเตอรชวยสอนจะดีกวาตรงที่ตัวส่ือการสอน ซ่ึง

ก็คือคอมพิวเตอรน้ัน สามารถโตตอบกับนักเรียนได ไมวาจะเปนการรับคําส่ังเพื่อมาปฏิบัติ ตอบคําถามหรือไมเชนน้ัน

คอมพิวเตอรก็จะเปนฝายปอนคําถาม 

  ณัฐวราพร เปล่ียนปราณ และ ดร.สุทัศน นาคจ่ัน (2558) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังใชวิธีสอนโดยใชเกมประกอบการสอน สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และมีรอยละความกาวหนาเทากับ 25.08 แสดงวาผลการใชวิธีสอนโดยใชเกมประกอบสามารถสงเสริมผลการเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหสูงขึ้นได 

  บุษรีย ฤกษเมือง (2552) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูการใชเกมคําศัพทภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบหลังการเรียนโดยใชเกมคําศัพทประกอบการเรียนการสอนมีคะแนนเฉล่ียทักษะคําศัพท

ภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

  4.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

 4.1.1 ขั้นการวิเคราะห วิเคราะหตัวผูเรียน ความตองการของผูเรียน เน้ือหาในเรื่องคําศัพทภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3     

 4.1.2 ขั้นการออกแบบ  

        4.1.2.1 ออกแบบบทเรียนดวยการสรางสตอรี่บอรดที่ใชในการนําเสนอเน้ือหาตาง ๆ เชน ภาพ เสียง 

ขอความ และภาพเคล่ือนไหว 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 เปนจํานวนทั้งส้ิน 45 ขอ เสนอผูเชี่ยวชาญ

เพื่อหาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) (จักรกฤษณ สําราญใจ, 2553-2554) เลือกแบบทดสอบที่



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1764 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

ผานการหาคาดัชนีความสอดคลองจากขอสอบทั้ง 3 บทเรียน บทเรียนละ 10 ขอ เปนจํานวนทั้งส้ิน 30 ขอมาใชในการวิจัย 

สําหรับแบบทดสอบและแบบฝกหัดกําหนดใหนักเรียนทําลงในขอสอบ 

 4.1.3 ขั้นการพัฒนา พัฒนาบทเรียนตามรูปแบบที่ไดออกแบบไว จากน้ันไดนําบทเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญทําการ

ตรวจสอบทางดานเน้ือหาและดานเทคนิค  

 4.1.4 ขั้นการนําไปใช นําบทเรียนที่ไดพัฒนาเรียบรอยแลวไปใชกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบาน

วังไผ ที่เคยเรียนในรายวิชาน้ีมาแลวจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบขอบกพรอง และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการทดลอง และ

นําขอบกพรองที่ไดจากการแกไขไปปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

 4.1.5 ขั้นการประเมินผล นําบทเรียนที่ไดพัฒนาเรียบรอยแลวไปใช กับกลุมตัวอยาง เพื่อวิเคราะหและหา

ประสิทธิภาพของส่ือ ผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจที่นําไปใชในการวิจัยตอไป 

 4.2 เคร่ืองมือการวิจัย 

            4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาภาษาอังกฤษ ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชเทคนิคเกมส

การศึกษา 

            4.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

            4.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชเปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ประกอบไปดวย 3 

บท บทละ 10 ขอ 

           4.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการศึกษาในรายวิชา

ภาษาอังกฤษ เพื่อแกไขปญหาทางดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 3       

 4.3 กลุมเปาหมาย 

            4.3.1 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานวังไผ การศึกษา 2560 

จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน            

            4.3.2 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานวังไผ อําเภอหวยกระเจา 

จังหวัดกาญจนบุรี ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 25 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 

 4.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติ (Dependent t-

test) โดยนําผลที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังน้ี  

  คาเฉล่ียเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด    

  คาเฉล่ียเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับมาก    

  คาเฉล่ียเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง    

  คาเฉล่ียเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับนอย    

  คาเฉล่ียเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอยที่สุด 
 

5. ผลการวิจัย 
 
 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชเทคนิคเกมการศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนช้ันประถมปที่ 3  

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชเทคนิคเกมการศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดังภาพที่ 1(ก) , 2(ก) 
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ภาพที่ 1(ก) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน                           ภาพที่ 1(ข) กิจกรรมเกมในส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน     

  

 5.2 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชเทคนิคเกมการศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนช้ันประถมปที่ 3   

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยใชเทคนิคเกมการศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 3 จํานวน 25 คน โดยมีการทดสอบกอนเรียนหลังการเรียนรู และ

สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอระบบ จากน้ันนําผลการเรียนรูมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและ

สรุปผล  แสดงดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ จํานวน คะแนน 푥̅ S.D. df t sig 

ทดสอบกอนเรียน 25 30 9.96 2.51 24 
32.04* 0.0000 

ทดสอบหลังเรียน  25 30 24.76 0.88 24 
 

  จากตารางที่ 1 พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 9.96 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 24.76 ซ่ึงมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 5.3 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  การหาประสิทธิภาพของส่ือที่พัฒนาขึ้น ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือที่พัฒนาขึ้น 

การทดสอบ คะแนนเต็ม 풙 รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

1. คะแนนระหวางเรียน (E1) 30 24.04 80.13 

2. คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 30 24.76 82.53 
 

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ผูเรียนมีคะแนนคาเฉล่ียระหวางเรียนเทากับ 24.04 

คิดเปนรอยละ 80.13 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 24.76 คิดเปนรอยละ 82.53 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดคือ 80/80 
 

 5.4 ผลการศึกษาหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังจากจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเสร็จส้ิน จากน้ันนําผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 3 

 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1766 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

รายการ 풙 S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ความพึงพอใจดานกิจกรรมการเรียนรูของเกมการศึกษา 4.63 0.49 มากที่สุด 

2. ความพึงพอใจดานปริมาณเน้ือหาของแตละบทเรียนมีความเหมาะสม 4.67 0.48 มากที่สุด 

3. ความพึงพอใจดานบทเรียนทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู 4.75 0.44 มากที่สุด 

โดยรวม 4.68 0.47 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ระดับที่ผูเรียนมีความพึง

พอใจมากที่สุด ความพึงพอใจดานบทเรียนทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ (푥̅= 4.75, S.D.= 0.44) 

รองลงมาคือ ดานปริมาณเน้ือหาของแตละบทเรียนมีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ (푥̅= 4.67, S.D.= 0.48) และ

ดานกิจกรรมการเรียนรูของเกมการศึกษา มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ (푥̅= 4.63, S.D.= 0.49) 
 

6.สรุปผลการวิจัย 
 

 6.1  จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายไดวา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 3มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 

80.13/82.35 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 6.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียน แตกตางกันโดยมีผลการทดสอบสรุปคะแนนเฉล่ียกอน

เรียนมีคาเทากับ 9.96 และมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 24.76 คะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 6.3  ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากโดยมีสวนเฉล่ียรวมเทากับ 4.68 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉล่ียรวมเทากับ 0.47 
 

7.อภิปรายผลการวิจัย 
 

 7.1  จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายไดวา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 

80.13/82.53 ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (สุนันทา กสิวิวัฒน, พิทักษ นิลนพคุณ และชาตรี เกิดธรรม, 2556) ที่ไดศึกษา

เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดเทียน

ถวาย อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พบวาบทเรียนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.33/85.80 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่

กําหนดไว 80/80  

 7.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียน แตกตางกันโดยมีผลการทดสอบสรุปคะแนนเฉล่ียกอน

เรียนมีคาเทากับ 9.96 และมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 24.76 คะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ (สุภาษิต จันตรี และศิตา, 2554) ที่ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการอานและการเขียน

ภาษาอังกฤษโดยใชเกมการศึกษาสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสวนรัฐวิทยา กรุงเทพมหานคร พบวา คะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเกมการศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3  ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากโดยมีสวนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.68 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยรวมเทากับ 0.47 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

(วริสสร วรัชนีกรพันธ, 2557) ดานความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอน ที่ไดศึกษาเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนแบบฝกทักษาที่สงผลตอความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ พบวา ความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝกทักษะที่สงผลตอความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับมากเปนไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ โดยภาพรวมเทากับ (푥̅= 4.61, S.D. = 0.50) 

 
8.ขอเสนอแนะ 
 

  การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน จากการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนสูงขึ้น จึงควรทําการพัฒนาการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ตอไป 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  

เรื่อง ไมดอกไมประดบั สําหรบันกัเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 4  

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคพีิทยา) 

The Development fo Collaborative Computer Assisted Instruction using STAD 

Technique on Ornamental Flowers for Prathomsuksa 4 Students 

fo Wat Phrangam 1 (Samakkee Pittaya) School 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอก 

ไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ กลุมตัวอยางใน

การวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง มีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก                

1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 ทาน 2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87, S.D. = 0.23) 2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความ        

พึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.51) 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ STAD  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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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 เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูอีกรูปแบบหน่ึง ที่มีชื่อเต็ม

วา Student Teams Achievement Divisions เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถ

แตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุม ๆ โดยกําหนดใหสมาชิกของกลุมไดเรียนรูในเน้ือหาสาระที่ผูสอนจัดเตรียมไวแลว และให

ทําการทดสอบความรูคะแนนที่ไดจากการทดสอบของสมาชิกแตละคนนําเอามาบวกเปนคะแนนรวมของทีม ผูสอนจะตองใชวิธี

เสริมแรงการจัดการเรียนรูแบบ STAD การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน 

ทํางานรวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน ซ่ึงประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และ

นักเรียนที่เรียนออน 1 คน (ประภาพร ยตะโคตร และคณะ, 2554) 

ในปจจุบันการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาประยุกตใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในลักษณะของ บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชคอมพิวเตอรในการนําเสนอและจัดการ เพื่อใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับบทเรียนน้ัน ๆ 

ตามความสามารถของตนเอง โดยผูเรียนไมจําเปนตองมีทักษะและประสบการณดานการใชคอมพิวเตอรก็สามารถเรียนรูได 

บทเรียนคอมพิวเตอรจึงเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดการเก่ียวกับขอความ 

ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และการปฏิสัมพันธผสมผสานกันอยางกลมกลืนและเปนระบบ เพื่อนําเสนอเน้ือหาความรูและจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีแบบแผนตามวัตถุประสงคของบทเรียน ทําใหการนําเสนอองคความรูเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและตอบสนองผูเรียนไดดี โดยเนนความแตกตางของผูเรียนเปนหลัก สงผลใหการเรียนการสอนเปนเรื่องที่สะดวก

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (มนตชัย เทียนทอง, 2545) 

 จากการสังเกต และการสัมภาษณครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูงานเกษตร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 

(สามัคคีพิทยา) พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา นักเรียนเกิดความเบื่อหนายขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อนในหองเรียน 

และในสภาพการเรียนการสอนจริงน้ัน ครูผูสอนใชเน้ือหาในตําราเรียน และมีเพียงสไลดรูปตัวอยางเพียงไมก่ีรูปทําให ทําให

นักเรียนขาดความสนใจ และเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน ขาดความ

สนใจและไมเห็นภาพในเรื่องที่จะเรียนได และทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงค ที่ผูสอนตั้งไวได  

 จากที่ไดกลาวมาขางตนดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 

STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจสนุกสนานกับการเรียนและเกิดความรูสึกที่ดีตอการเรียน ตลอดจน

ตอบสนองความตองการของความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและแรงกระตุนใหเกิดการเรียนรู 

และผูเรียนมีการทักษะจดจําเน้ือหาไดดีมากขึ้น และการจัดการสอนแบบรวมมือ ผูเรียนสามารถแลกเปล่ียนความรูมีปฏิสัมพันธ

กันมากขึ้นและทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งสามารถนํามาใชในการเรียนรูแกผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่ดีขึ้น 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   

2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 

เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
 

นักเรียนที่ เ รียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน              

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

จันทรา ตันติพงศานุรักษ (2544) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ STAD หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่แบง ผูเรียนออกเปนกลุมยอย สงเสริมให ผูเรียนทํางานรวมกัน โดยในกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถ

แตกตางกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพาซ่ึงกันและกัน และมีความรับผิดชอบรวมกัน ทั ้งในสวนตน

และสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคน ในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 

ฉันทพัฒน อุตตะมา (2556) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ

รวมมือกันเรียนรูอีกรูปแบบหน่ึง ที่ มีชื่อเต็มวา Student Teams Achievement Divisions เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ซ่ึงกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน ซ่ึงประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน 

นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียนออน 1 คน 

ปราณี กองจินดา (2549) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับจาก

กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน 

วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2526) กลาววา ความพึงพอใจเปนการใหคาความรูสึกของเราและมี ความสัมพันธกับโลกทัศนที่

เก่ียวกับความหมายของสภาพแวดลอม คาความรูสึกของบุคคลที่มีตอ สภาพแวดลอมจะแตกตางกัน เชน ความรูสึกเลว-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 ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง โดยผูเรียนจะเรียนเน้ือหา

ซ่ึงเปนส่ิงเราแลวมีการตอบสนอง โปรแกรม จะประเมินการตอบสนองของผูเรียนและใหขอมูลปอนกลับเพื่อเสริมแรงแลวให

ผูเรียนเลือกเรียน ส่ิงเราตามลําดับตอไปจบบทเรียน   
 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จิราภรณ แปนสุข (2557) ไดศึกษาการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่มี

ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ได เรียน

แบบรวมมือดวยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับบทเรียนบน

เครือขายอินเทอรเน็ตอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.55 เน่ืองจาก เน้ือหาสาระที่เรียนไมยากเกินไป และ

ความรูที่ไดรับเปนเรื่องที่นําไปใชในชีวิตประจําวันได นักเรียนมีโอกาสไดสนทนาแลกเปล่ียนขอมูลตาง ๆ ในการเรียนกับเพื่อน 

ๆ จนไดรับความรูนักเรียนมีโอกาสไดทราบคะแนนของตนเองและกลุม สงผลใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ 
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 กนกภรณ ทองระยา (2557) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD เพื่อ

สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ผลการศึกษาพบวา1) ผลสัมฤทธ์ิดาน

ความรู วิชาคอมพิวเตอร เรื่องการเรียนรูโปรแกรม Microsoft Excel ดวยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

หลังจัดการเรียนสูงกวากอนเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธ์ิดานทักษะ วิชา

คอมพิวเตอร เรื่องการเรียนรูโปรแกรม Microsoft Excel ดวยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังจัดการ

เรียนสูงกวากอนเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ณัฐนภัส ยอดศรี จิรพันธุ ศรีสมพันธุ (2555) ไดศึกษาการเรียนรูรวมมือแบบ STAD เรื่อง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตดวยเทคนิคการเรียนรูรวมมือแบบ STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตที่

พัฒนาขึ้นน้ี มีประสิทธิภาพเทากับ 84.00/82.80 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนถือวาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตอยูในระดับระดับมาก ( x = 4.55, S.D. = 0.60)  

จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การเรียนการสอนดวย เทคนิค STAD เปนการเรียนรูแบบรวมมือวิธีหน่ึง ที่

ใหความสําคัญกับผูเรียนทุกคนอยางแทจริง เนนการแบงนักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ โดยในกลุมประกอบดวยสมาชิกที่ มี

ความสามารถแตกตางกัน แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มี เด็กเกง เด็กเกงปานกลาง และเด็กที่ออน มีการแลกเปล่ียน  

ความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพาซ่ึงกันและกัน และมีความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและ

สมาชิกทุกคน ในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 

วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จํานวน 61 คน  

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 

(สามัคคีพิทยา) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560  จํานวน 30 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูวิจัย ไดดําเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model มี

ลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 

5.2.1.1 ขั้นการวิเคราะห ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชางานเกษตร เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะห

เน้ือหากับจุดประสงคในรายวิชา ศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เพื่อนํามาประยุกตใชในการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารตาง ๆ และศึกษา

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

5.2.1.2  ขั้นออกแบบ แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD บทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน และเครื่องมือประเมินผล 

 5.2.1.3  ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไม

ดอกไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดยใชโปรแกรม Adobe 

Captivate 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1773 

 5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาแบบหน่ึงตอ

หน่ึงและแบบกลุมเล็กเพื่อตรวจสอบการควบคุมการแสดงผลและหาขอผิดพลาดของบทเรียนดําเนินการแกไขปรับปรุงกอนที่จะ

นําไปใชจริง ขั้นนําไปใช  

 5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประเมิน

คุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอแนะนําที่ไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นความเหมาะสมของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตส่ือโดยใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 3 ทาน ผลการประเมินพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดีมาก ( x  = 4.87, S.D. = 0.23) 

 5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับรางโดยมีลักษณะ

เปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับคะแนน (Rating Scale) ไดแก 5 คะแนน คือ มากที่สุด 4 คะแนน 

คือมาก 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอย และ 1 คะแนน คือนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวทั้งน้ีมี

คําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมไดจากน้ันนําแบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษา

ตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง 

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 45 ขอหลังจาก

น้ันนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปประเมินหาคาความเที่ยงตรง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ผลการประเมินพบวา

แบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 43 ขอ และผูวิจัยเลือกขอสอบเพื่อนําไปใชจํานวน 30 ขอ 

5.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนผู วิจัยจัดทํา

แบบสอบถามฉบับรางโดยมีลักษณะเปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับคะแนน (Rating Scale)     

ไดแก 5 คะแนน คือ มากที่สุด 4 คะแนน คือมาก 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอยและ 1 คะแนนคือนอยที่สุดโดย

ผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมไดจากน้ันนํา

แบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ

จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง 
 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5.3.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน 

5.3.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ และวิธีการบันทึก

ผลการทดสอบของผูเรียน 

 5.3.3 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อนําคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนไปใชในการแบงกลุม

ผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD โดยกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ทํางาน

รวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน ซ่ึงประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่

เรียนออน 1 คน 

5.3.4 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ไมดอกไมประดับ โดย

แบงเปน 3 หนวยยอยดังน้ี คือ 1) ความหมายของไมดอกไมประดับ 2) เครื่องมือและอุปกรณในการปลูกไมดอกไมประดับ และ 

3) การขยายพันธไมดอกไมประดับ โดยใหผูเรียน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชางานเกษตรที่ไดสรางขึ้น 

และทําใบงานกลุมหลังจบการเรียนในแตละหนวย 

5.3.5  เม่ือผูเรียนเขาเรียนครบทั้งหมด 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลังจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จส้ิน

แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

5.3.6 หลังจากน้ัน ทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป 
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5.4 การวิเคราะหขอมูล  

 5.4.1 การวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 5.4.2 การวิเคราะหขอมูล คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 5.4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนใช t-test 

dependent 

 5.4.4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

6. ผลการวิจัย 
 

 ผลการดําเนินงานวิจัยมีดังน้ี 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไมดอกไมประดับ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีรายละเอียดดังภาพที่ 1 

 

       
(ก) หนาตาง Login                      (ข) เมนูหลัก                 (ค) ตัวอยางเมนูบทเรียน   

 

       
         (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ        (จ) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน       (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) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน และ ภาพ (ฉ) 

เกมจับคู เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนและไมเกิดความเบื่อหนาย 
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6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 
  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน     x  S.D. ความหมาย 

1. ดานเน้ือหา 4.67 0.58 มากที่สุด 

2. ดานตัวอักษร 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. ดานภาพน่ิง 5.00 0.00 มากที่สุด 

4. ดานวีดีโอ 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ดานการปฏิสัมพันธ 4.67 0.58 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.87 0.23 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิด เรื่อง รวมกันคิด สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานไดประเมินคุณภาพ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.87, S.D.= 0.23)     
 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 สรุปไดนักเรียนที่เรียนดวยวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ไม

ดอกไมประดับสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ   

ทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน X  S.D. t-test P 

กอนเรียน 30 14.13 4.27 
18.91 .000* 

หลังเรียน 30 25.77 1.68 
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 6.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 

STAD เรื่องไมดอกไมประดับ 

 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 

STAD เรื่องไมดอกไมประดับ 
 

  

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) ในครั้งน้ีสรุปไดวา  

7.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.87, S.D.=0.23)  

7.2  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

7.3  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด  ( x =4.69, 

S.D.=0.51) 

 

 

 

 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

1. ความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.77 0.42 มากที่สุด 

2. ความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.60 0.49 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนของตัวอักษร  4.73 0.44  มากที่สุด 

4. สีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.53 0.62 มากที่สุด 

5.  ปุมในแตละหนาจอ 4.67 0.47 มากที่สุด 

6. ขอความบนปุมในแตละหนาจอ 4.67 0.47 มากที่สุด 

7. ภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.63 0.48 มากที่สุด 

8. วิดีโอที่ใชประกอบบทเรียน 4.70 0.59 มากที่สุด 

9. เสียงบรรยายเน้ือหา 4.63 0.60 มากที่สุด 

10. นักเรียนพอใจที่ไดทําใบงานเพื่อทบทวนความรู 4.70 0.46 มากที่สุด 

11. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอน 4.83 0.37 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.68 0.51 มากที่สุด 
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8. อภิปรายผล 
 

8.1  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมใน

ระดับมากที่สุด สอดคลองกับ กนกภรณ ทองระยา (2557) ที่กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีคุณภาพ

เน่ืองจากผานการศึกษาและพัฒนาอยางเปนระบบและมีการปรับปรุงในแตละขั้นตอน 

8.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง กับณัฐนภัส ยอดศรี และ จิรพันธุ ศรีสมพันธุ (2555) ที่กลาววาการจัดการเรียนรูโดย

ใชรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น  

8.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพบวาในภาพรวมผูเรียนมีความ

พึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ จิราภรณ แปนสุข (2557) ที่กลาววานักเรียนมี

ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนความพึงพอใจตอการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับมากที่สุด  

ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและสงผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเอง  รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร       

ชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียน 4) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 35 คน ดวยวิธีการสุมอยางงาย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ   

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่พัฒนาขึ้นมีคา 81.33/82.76 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80  และ 

3) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับมาก 
 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  การส่ือสารและเครือขายคอมพิวเตอร  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 
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1. บทนํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 22 ไดกําหนดไว 

วาการจัดการศึกษาตองยึดหลักเสมอวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผู เรียน 

มีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและ

มาตรา 24 ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการจัดเน้ือหาสาระและ

กิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัดและสนใจของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู

จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง และจัดการเรียน 

การสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชาสงเสริม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหรือ CAI คือ กระบวนการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือในการนําเสนอ

เน้ือหาบทเรียนตาง ๆ  ลักษณะการเรียนการสอนเปนแบบใหผูเรียนสามารถโตตอบกันระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร  

โดยผูสอนจะเปนผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการจัดเน้ือหาของบทเรียนเปนแบบลําดับหรือแบบขนาน  

โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 2 แบบ ไดแก  เน้ือหา ภาพที่เคล่ือนไหวและมีการตอบคําถาม  การตอบสนองของ

ผูเรียนเม่ือตอบถูกจะมีการเสริมแรงและเม่ือตอบผิดจะมีการใหกําลังใจ และสามารถทราบผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุ 

ถึงเกณฑที่ตั้งหรือไม (ทักษิณา วิไลลักษณ, 2551: 21-22) 

จากที่กลาวมาทําใหผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรู

แบบนําตนเอง เรื่องการ ส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

บทเรียนคอมพิวเตอรจะสามารถทําใหผูเรียนมีแรงกระตุนใหเกิดการเรียนรูและการสอนแบบนําตนเองผูเรียนจะสามารถเรียนรู

ไดดวยตนเอง ผูวิจัยหวังวาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเองจะทําใหผูเรียนมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม 

2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเองที่พัฒนาขึ้น 

2.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 

นําตนเองที่พัฒนาขึ้น 

2.4  เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับการเรียนรูแบบนําตนเอง 

ที่พัฒนาขึ้น 

 
3. สมมติฐานในการในการศึกษา 
 

3.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเอง 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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3.3  ความพึงพอใจของผู เรียนที่ เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเอง  

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับมาก 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

 4.1.1 การเรียนรูแบบนําตนเอง 

   Knowles (1975)  กลาววา การเรียนรูแบบนําตนเอง  ผูที่เริ่มเรียนรูดวยตนเอง จะเรียนรูไดมากกวา 

และดีกวาผูที่รอรับจากผูอ่ืน ผูเรียนที่เรียนรูโดยชี้นําตนเองจะเรียนอยางตั้งใจ อยางมีจุดมุงหมายและอยางมีแรงจูงใจสูง 

นอกจากน้ันยังใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวาและยาวนานกวาผูที่รอรับความรูการเรียนรูโดยชี้นําตนเอง สอดคลองกับ 

การจิตวิทยาพัฒนาการ กลาวคือ เด็กตามธรรมชาติตองพึ่งพิงผูอ่ืนและตองการผูปกครองปกปองเล้ียงดูและตัดสินใจแทน  

เม่ือเติบโตเปนผูใหญก็พัฒนาขึ้นใหมีความอิสระ พึ่งพิงจากภายนอกลดลง และเปนตัวเองจนมีคุณลักษณะการชี ้นําตนเอง 

นวัตกรรมใหม รูปแบบของกิจกรรมการศึกษาใหม เชน หองเรียนแบบเปดศูนยการเรียนรู independent study เปนตน 
 

      4.1.2 คอมพิวเตอรชวยสอน 

  วุฒิชัย ประสานสอน (2543) อางถึงในบานมหาดอทคอม. 2552 ไดสรุปความหมายของคอมพิวเตอร 

ชวยสอนวา หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางใหเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียน 

ดวยตนเองและเกิดการเรียนรู  ในโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวย เน้ือหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ  

ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือภาพกราฟก ภาพเคล่ือนไหว สีหรือเสียงเพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดความสนใจ 

มากยิ่งขึ้น  
 
             4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  สุพรรณษา ครุฑเงิน (2555) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ขอมูลและ

สารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ผลการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอส่ือ

มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง อยูในระดับมาก 

  สังคม ไชยสงเมือง (2547) ไดศึกษาคนควาการพัฒนาบทเรียนบนเครือขาย วิชาระบบส่ือสารขอมูล 

และเครือขายคอมพิวเตอร เรื่อง เครือขายอินเทอรเน็ต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 36 คน ผลการศึกษาพบวา มีประสิทธิภาพ 

89.90/85.83 และมีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.79 มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายที่ไดพัฒนาขึ้นโดยรวม 

อยูในระดับพอใจมาก 

 สน่ัน ทะนันไชย (2550) พัฒนาชุดฝกอบรมดวยคอมพิวเตอรผานเครือขาย เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกกอบรมดวยคอมพิวเตอร 

ผานเครือขาย มีประสิทธิภาพ 81.00/81.67 ผูเขารับการอบรมมีความกาวหนาทางการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ.05 และความคิดเห็นตอชุดฝกอบรมในระดับเห็นดวยมาก 
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5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 5.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  5.1.1  ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 โรงเรียนวัดหวยจระเข วิทยาคม อําเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 340 คน  

  5.1.2  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม อําเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จํานวน 35 คน ดวยวิธีการ 

สุมอยางงายโดยวิธีการจับฉลาก  

 5.2  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

   5.2.1  แผนการจัดการเรียนรู  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยรูปแบบการเรียนรูการนําตนเอง  

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

   5.2.2  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

   5.2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การส่ือสารขอมูล

และเครือขายคอมพิวเตอร  

   5.2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   

 5.3 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ข้ันตอน 

  5.3.1  ขั้นการวิเคราะห วิเคราะหตัวผูเรียน ความตองการของผูเรียน เน้ือหาในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร เรื่องการส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 5.3.2  ขั้นการออกแบบ ออกแบบกิจกรรมการสอน ส่ือที่จะใชสําหรับสอน แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

 5.3.3  ขั้นการพัฒนา พัฒนาเน้ือหาบทเรียน 

 5.3.4  ขั้นการนําไปใช  นําเครื่องมือไปหาคาความเชื่อม่ันโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ทดลองนําบทเรียน 

มาใชกับกลุมตัวอยางเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิของบทเรียน โดยใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

เรื่อง การส่ือสารและเครือขายคอมพิวเตอร รวมกับการจัดการเรียนรูแบบนําตนเองที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ดังภาพที่ 1 

      

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน 

  5.3.5  ขั้นการประเมินผล แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ 

ของผูเรียน 

 5.4  สถิติที่ใช ในการวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติ  

(Dependent t-test) โดยนําผลที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร. 2550 : 176) ดังน้ี    

    คาเฉล่ียเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด    

     คาเฉล่ียเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับมาก    

     คาเฉล่ียเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง    

     คาเฉล่ียเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับนอย    

     คาเฉล่ียเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอยที่สุด 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1783 

6. ผลการวิจัย 
 
 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

เร่ือง การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามขั้นตอนการวิจัยในระยะที่  1 โดยนําขอมูล 

จากการศึกษา และวิเคราะห มาพัฒนาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

เรื่อง การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 และเครื่องมือของกิจกรรม  

(แสดงดังภาพที่ 2) 

 
ภาพที่ 2 หนาหลักของบทเรียน 

 จากภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย หนาจุดประสงคการเรียนรู หนาบทเรียน  

หนาแบบทดสอบกอนเรียน-แบบทดสอบหลังเรียน เกมเสริมทักษะ  
 

 6.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนชวยสอน 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนชวยสอน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม 푥̅ รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

1. คะแนนระหวางเรียน (E1) 30 24.40 81.33 

2. คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 30 24.83 82.76 
 
จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน พบวา ผูเรียนมีคะแนนคาเฉล่ียระหวางเรียนเทากับ 24.40 

คิดเปนรอยละ 81.33 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 24.83 คิดเปนรอยละ 82.76 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

คือ 80/80 
 

 6.3 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส่ือสาร  

เร่ือง การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เรื่อง การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 35 คน โดยมีการทดสอบ 

กอนเรียน-หลังเรียน จากน้ันนําผลการเรียนรูมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ จํานวน คะแนนเต็ม 푥̅ S.D. df t sig 

ทดสอบกอนเรียน  35 30 12.74 3.63 34 
37.47* .00 

ทดสอบหลังเรียน  35 30 24.83 2.6 34 
 

จากตารางที่ 2  พบวา  ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 12.74 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 24.83 ซ่ึงมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0 5 
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6.4 ผลการศึกษาหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ ของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังจากจัดกิจกรรม 

การเรียนรูเสร็จส้ิน จากน้ันนําผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถติิพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ 푥̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1 .ความพึงพอใจดานการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.36 0.64 มาก 

2 .ความพึงพอใจดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.35 0.65 มาก 

3 .ความพึงพอใจดานประโยชนจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.30 0.69 มาก 

โดยรวม 4.34 0.07 มาก 
 
จากตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร พบวา ระดับที่ผูเรียนมีความพึงพอใจ

มากที่สุดคือ ดานการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉล่ียเทากับ (푥̅= 4.36, S.D. = 0.64) รองลงมา  

คือ ดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉล่ียเทากับ (푥̅ = 4.35, S.D. = 0.65) และความพึงพอใจ 

ดานประโยชนจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความพึงพอใจนอยที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ (푥̅ = 4.30, 

S.D. = 0.69) 

 

7. สรุปผลการวิจัย 
  

 7.1  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบนําตนเอง รายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม มีประสิทธิภาพเทากับ 

81.33/82.76 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียน (푥̅=24.83, S.D.=2.61) สูงกวากอนเรียน (푥̅=24.40, S.D.=2.74) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 7.3  ความพึงพอใจของผูเรียนภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมอยูในระดับมาก 

(푥̅=4.34, S.D.= 0.66) 

 

8. อภิปรายผลกาวิจัย 
 

8.1 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยรูปแบบการเรียนรูการนําตนเอง ในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน 

วัดหวยจรเขวิทยาคม มีประสิทธิภาพเทากับ 81.33/82.76 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 80/80 ซ่ึงสอดคลองกับจีระศักดิ ์

สารพันธ (2559) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหนองเหล็ก จํานวน 30  คน ผลการศึกษาพบวาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 87.73/85.67 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กลุมตัวอยางกอน

เรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูศึกษา

พัฒนาขึ้น คะแนนหลังเรียนมีคะแนนสูงกวาคะแนนกอนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนโดยรวมอยูในระดับพอใจมาก (푥̅ = 4.47, S.D.= 0.64) 

8.2  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด จึงทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดอยางมีคุณภาพ จึงทําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สน่ัน ทะนันไชย (2550) พัฒนาชุดฝกอบรมดวยคอมพิวเตอรผานเครือขาย เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับครู

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกกอบรมดวยคอมพิวเตอรผานเครือขาย 

มีประสิทธิภาพ 81.00/81.67 ผูเขารับการอบรมมีความกาวหนาทางการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ

ความคิดเห็นตอชุดฝกอบรมในระดับมาก 

8.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง 

การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม อยูในระดับ

มาก โดยคาเฉล่ียเทากับ (푥̅	=4.34, S.D.= 0.66) เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมที่จะ

นําไปใชประกอบในการเรียนการสอน เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 

 
9. ขอเสนอแนะ 
 

9.1  ในการนําบทเรียนไปใช ควรมีการจัดเตรียมความพรอมของหองเรียนเครื่องมือและอุปกรณใหมีค วามพรอม       

อยูเสมอ เน่ืองจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร นักเรียนสามารถเขาเรียนไดทุกที่ทุกเวลา หากนักเรียนเขาเรียน 

แลวมีขอขัดของดวยเครื่องมือและอุปกรณ นักเรียนอาจเกิดความเบื่อหนาย และจะสงผลใหความสนใจในการเรียนลดนอยลง 

9.2  ควรมีการพัฒนาส่ือใหทันสมัยอยูตลอดเวลา และมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจที่

จะเรียนรูเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

9.3  การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน จากการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนสูงขึ้น จึงควรทําการพัฒนาการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ตอไป 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง  

งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนกอน และ หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเร ียน        

ที่มีตอการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ กลุมตัวอยางในการวิจัย 

คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 32 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 

2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.73, S.D. = 0.35) 2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิ

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 Think-

Pair-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-Pair-

Share 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) ซ่ึงหมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง ซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการ

นําเสนอส่ือประสมอันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน ภาพเคล่ือนไหว และเสียงเพื่อถายทอดเน้ือหา

บทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่สําคัญก็คือสามารถดึงดูด

ความสนใจของผูเรียนและกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรูคอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของสื ่อการศึกษาใน

ลักษณะตัวตอตัวซ่ึงผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ (พวงเพชร วัชรรัตนพงศ, 2536)  

เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think-Pair-Share) เปนรูปแบบหน่ึงของการเรียนรูแบบรวมกันโดยเปนวิธีการ

จับคูเพื่อใหนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรวมกันใหแนะนําปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ และรวมมือกันทํา

กิจกรรมตามกระบวนการเรียนรูจนคนพบขอสรุปขอความรูหรือคําตอบรวมกัน (สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา, 2545)  

จากการสังเกต การสัมภาษณครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 1 วัด

พระงาม (สามัคคีพิทยา) พบวาในสภาพการเรียนการสอนจริงน้ัน เปนการเรียนการสอนที่ยึดตามเน้ือหาในหนังสือเรียนเปน

หลัก จึงเปนการสอนเน้ือหาตามในหนังสือมากกวาทักษะกระบวนการตาง ๆ ผูสอนไมนิยมใชกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่

หลากหลายมาประกอบกิจกรรมการสอน ทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงค ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิดความอยาก

รูอยากเรียน ขาดความสนใจและไมเห็นภาพในเรื่องที่จะเรียนได และนักเรียนขาดการปฏิสัมพันธกัน      

 จากที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่องงานอาชีพ  ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ที่สามารถทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและแรงกระตุนใหเกิดการเรียนรู ผูเรียน

มีการจดจําเน้ือหาไดดีมากขึ้น และการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ ผูเรียนสามารถแลกเปล่ียนความรูและทํางานกลุมได

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 

2.1  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่องงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 

(สามัคคีพิทยา) 

 2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใช

เทคนิคเพื่อนคูคิดเรื่อง งานอาชีพ  
 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1789 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

พิมพันธ เดชะคุปต. (2544). การจัดการเรียนรูแบบรวมมือนับวาเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยใชกระบวนการกลุมใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกันเพื่อผลประโยชนและเกิดความสําเร็จรวมกันของกลุม ซ่ึงการเรียน

แบบรวมมือมิใชเปนเพียงจัดใหผูเรียนทํางานเปนกลุม เชน ทํารายงาน ทํากิจกรรมประดิษฐหรือสรางชิ้นงาน  อภิปราย 

ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแลว ผูสอนทําหนาที่สรุปความรูดวยตนเองเทาน้ัน แตผูสอนจะตองพยายามใชกลยุทธวิธีใหผูเรียนได

ใชกระบวนการประมวลส่ิงที่มาจากการทํากิจกรรมตาง ๆ จัดระบบความรูสรุปเปนองคความรูดวยตนเองเปนหลักการสําคัญ 

ขนิษฐา ชานนท. (2532). บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือในการเรียนการ

สอน โดยที่เน้ือหาวิชา แบบฝกหัดและการทดสอบจะถูกพัฒนาขึ้นในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงมักจะเรียกวา Course-

ware ผูเรียนจะเรียนจากคอมพิวเตอร โดยจะนําเสนอเน้ือหาวิชา ซ่ึงอาจเปนทั้งในรูปตัวหนังสือและภาพกราฟกสามารถถาม

คําถาม รับคําตอบจากผูเรียน ตรวจคําตอบ และแสดงผลการเรียนในรูปของขอมูลยอนกลับใหแกผูเรียน  

สุวิมล เขี้ยวแกว และอุสมาน สารี. (2541: 4). เทคนิคเพื่อนคูคิดเปนเทคนิคที่เริ่มจากปญหาหรือโจทยคําถามให

ผูเรียนทุกคนคิดหาคําตอบดวยตนเองหลังจากน้ันผูสอนใหสัญญาณใหผูเรียนจับคูเพื่อแลกเปล่ียนคําตอบหรือความเห็นซ่ึงกัน

และกันแลวจึงนําคําตอบของแตละคูมาอภิปรายรวมกัน เพื่อสรุปเปนคําตอบที่ถูกตองหรือเหมาะสมที่สุดกอนจะนําคําตอบน้ัน

มาเสนอหนาชั้น 

ทัศรินทร บุญพรอม และคณะ. (2559). ไดศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานดวยเทคนิค

การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด เพื่อสงเสริมสมรรถนะ สําคัญของผูเรียนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนแบบผสมผสานดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด เพื่อสงเสริม สมรรถนะ

สําคัญของผูเรียนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑเมกุย

แกนส เทากับ 1.20 2) นักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น มีสมรรถนะสําคัญของผูเรียน หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 4) นักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบผสมผสานกับการเรียนแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและ สมรรถนะสําคัญของผูเรียนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 และ 5) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนแบบผสมผสาน อยูในระดับมาก ( x  = 4.45, S.D. = 0.33) 

 อรวรรณ วัชชวงษ และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา. (2559). ไดศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดเรื่องวรรณะสีกับงานทัศนศิลปสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ คือ 83.33/81.40 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวาคะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง

กวาคะแนนสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.50 และคําสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75  

 จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การเรียนการสอนดวย เทคนิคเพื่อนคูคิด เปนการเรียนรูแบบรวมมือวิธีหน่ึง 

ที่ใหความสําคัญกับผูเรียนทุกคนอยางแทจริง เนนการแบงนักเรียนเปนคู โดยประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน 

แตละคูประกอบดวยสมาชิกที่มี เด็กเกง และเด็กที่ออน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพาซ่ึงกันและกัน และ

มีความรับผิดชอบรวมกัน เพื่อใหตนเองและสมาชิกหรือคูของตนประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 2 หอง จํานวน 65 คน  

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 จํานวน 32 คน ไดมาโดยวิธีเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูวิจัย ไดดําเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model มีลําดับ

ขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 5.2.1.1 ขั้นการวิเคราะห ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชางานเกษตร เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะห

เน้ือหากับจุดประสงคในรายวิชา ศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เพื่อนํามาประยุกตใชในการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารตาง ๆ และศึกษา

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 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 ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาแบบหน่ึง

ตอหน่ึงและแบบกลุมเล็กเพื่อตรวจสอบการควบคุมการแสดงผลและหาขอผิดพลาดของบทเรียนดําเนินการแกไขปรับปรุงกอนที่

จะนําไปใชจริง 

  5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชียวชาญจํานวน 3 ทานประเมิน

คุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอแนะนําที่ไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

  ความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิดดานเน้ือหาและดาน

เทค นิคการผ ลิต ส่ือโดย ให ผู เ ชี่ ย วชาญจํานวน 3 ท าน ผลการประ เ มินพบว าบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร ช วยสอน                        

อยูในระดับดีมาก ( x  = 4.87, S.D. = 0.23) 

  5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับรางโดยมี

ลักษณะเปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับคะแนน (Rating Scale) ไดแก 5 คะแนน คือ มากที่สุด      

4 คะแนน คือมาก 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอย และ 1 คะแนน คือนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบ

เดียวทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมไดจากน้ันนําแบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่

ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง 

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 48 ขอหลังจาก

น้ันนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปประเมินหาคาความเที่ยงตรง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ผลการประเมินพบวา

แบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 38 ขอ และผูวิจัยเลือกขอสอบเพื่อนําไปใชจํานวน 30 ขอ 
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             5.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนผู วิจัยจัดทํา

แบบสอบถามฉบับรางโดยมีลักษณะเปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับคะแนน (Rating Scale)     

ไดแก 5 คะแนน คือ มากที่สุด 4 คะแนน คือมาก 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอยและ 1 คะแนนคือนอยที่สุดโดย

ผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากน้ันนํา

แบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ

จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5.3.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน 

  5.3.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ และวิธีการบันทึก

ผลการทดสอบของผูเรียน 

 5.3.3 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อนําคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนไปใชในการแบงกลุม

ผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค think-pair-share โดยกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน 

ทํางานรวมกันเปนคู ซ่ึงประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน นักเรียนที่เรียนออน 1  

  5.3.4 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกับโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด 

เรื่อง งานอาชีพ โดยแบงเปน 3 หนวยยอยดังน้ี คือ 1) ประเภทของอาชีพ 2) การสํารวจตนเอง 3) คุณธรรมในการประกอบ

อาชีพโดยใหผูเรียน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ไดสรางขึ้น และทําใบงาน

คูหลังจบการเรียนในแตละหนวย 

  5.3.5  เม่ือผูเรียนเขาเรียนครบทั้งหมด 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลังจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จส้ิน

แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

  5.3.6 หลังจากน้ัน ทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป 

 5.4 การวิเคราะหขอมูล  

   5.4.1 การวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  5.4.2 การวิเคราะหขอมูล คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  5.4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนใช t-test 

dependent 

  5.4.4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

6. ผลการวิจัย 

 

 ผลการดําเนินงานวิจัยมีดังน้ี 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี

รายละเอียดดังภาพที่ 1 
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(ก) หนาจอ Login             (ข) เมนูหลัก                 (ค) ตัวอยางเมนูบทเรียน   

 

       
          (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ          (จ) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน                   (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) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียนและ

ภาพ (ฉ) เกมจับคู เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียน 

 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 

1. ดานเน้ือหา 4.33 0.58 มาก 

2. ดานตัวอักษร 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. ดานภาพน่ิง 4.67 0.58 มากที่สุด 

4. ดานวีดีโอ 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ดานการปฏิสัมพันธ 4.67 0.58 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.73 0.35 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)     
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6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตารางที่ 2 สรุปไดวาบทนักเรียนที่เรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เรื่อง งาน

อาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 

 6.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค

เพื่อนคูคิด เรื่องานอาชีพ 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อน

คูคิด เรื่องานอาชีพ 

 

จากตารางที ่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) 

 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน X  S.D. t-test P 

กอนเรียน 32 13.59 3.88 
18.12 .000* 

หลังเรียน 32 26.13 1.41 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

คาเฉล่ีย 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 

5 . นักเรียนพอใจกับปุมในแตละหนาจอ 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. นักเรียนพอใจในเสียงบรรยายเน้ือหา 4.67 0.59 มากที่สุด 

10. นักเรียนพอใจที่ไดทําใบงานเพื่อทบทวนความรู 4.70 0.46 มากที่สุด 

11. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอน 4.73 0.45 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.72 0.49 มากที่สุด 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1794 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

7. สรุปผลการวิจัย 

 

 จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค เพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ในครั้งน้ีสรุปไดวา  

7.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.73, S.D.=0.35)  

7.2  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

7.3  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด ( x = 4.72, S.D. = 

0.49) 

 

8. อภิปรายผล 

 

8.1  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมใน

ระดับมากที่สุด สอดคลองกับ พิมพันธ เดชะคุปต (2544) ที่กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีคุณภาพเน่ืองจาก

ผานการศึกษาและพัฒนาอยางเปนระบบและมีการปรับปรุงในแตละขั้นตอน 

8.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดพบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดชวยใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ ทัศรินทร บุญพรอม และคณะ (2559) ที่กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบเพื่อนคูคิดชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองได 

8.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพบวาในภาพรวมผูเรียนมีความ

พึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ อรวรรณ วัชชวงษ และ อุบลรัตน ศิริสุขโภคา 

(2559) ที่กลาววานักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเพื่อนคูคิดซ่ึงจะชวยกระตุนสงเสริมใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูและสงผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน 

 เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบือ้งตน  

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 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 
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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน 

เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย           

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 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) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.92 S.D. = 0.14) 2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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) จัดเปนส่ือการเรียนการสอนทาง

คอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง ซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสมอันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก 

แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน ภาพเคล่ือนไหว และเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะที่ ใกลเคียงกับการ

สอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่สําคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนให เกิดความ

ตองการที่ จะเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของส่ือการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว ซ่ึงผูเรียนเกิดการเรียนรูจาก

การมีปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบพรอมทั้งการไดรับผลปอนกลับนอกจากน้ียังเปนส่ือ ที่สามารถตอบสนองความแตกตาง

ระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนไดตลอดเวลา (สุปรีชา สอนสาระ, 

2549) 

วิธีสอนแบบเกมเปนฐาน (Game Based Learning) เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึง ซ่ึงถูกออกแบบมา

เพื่อใหมีความสนุกสนานไปพรอม ๆ กับการไดรับความรู โดยสอดแทรกเน้ือหาทั้งหมดของหลักสูตรน้ัน ๆ เอาไวในเกม และให

ผูเรียนลงมือเลนเกม โดยที่ผูเรียนจะไดรับความรูตาง ๆ ของหลักสูตรน้ันผานการเลนเกมน้ัน รูปแบบการเรียนรูแบบ Game 

Based Learning ไดรับความนิยมอยางแพรหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปจจุบัน เปนเพราะการที่ผูเรียนเกิดมาในยุคที่เครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ และเครื่องมือส่ือสารที่พัฒนาอยางไมหยุดยั้ง จึงมีผลทําให ความชอบ ความถนัด และความสนใจของ

ผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรูและการที่ผูเรียนไดมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 

(ประหยัด จิระวรพงศ, 2555) 

ผูวิจัยจึงไดพยายามศึกษาหารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่คิดวาจะเปนที่สนใจของนักเรียน และไดเลือก

รูปแบบการสอนที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทั้งน้ีเพราะส่ือการสอนแบบคอมพิวเตอรชวยสอนกําลัง

เปนที่นิยม และไดรับความสนใจจากนักเรียนเปนอยางมาก ประกอบกับจากการสังเกต การสัมภาษณครูผูสอนในกลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) พบวาในสภาพการเรียนการสอนจริงนั้น เปน

การเรียนการสอนที่ยึดตามเน้ือหาในหนังสือเรียนเปนหลัก จึงเปนการสอนเน้ือหาตามในหนังสือมากกวาทักษะกระบวนการ

ตาง ๆ ผูสอนไมนิยมใชกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาประกอบกิจกรรมการสอน ทําใหการเรียนการสอนไม

บรรลุวัตถุประสงค ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน ขาดความสนใจและไมเห็นภาพในเรื่องที ่จะเรียนได 

และนักเรียนขาดการปฏิสัมพันธกัน 

จากประเด็นที่กลาวขางตนทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาของผูเรียนที่ไมสนใจเรียน

เม่ือถึงเวลาเรียนผูเรียนไมกระตือรือรนในการเรียนผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชรูปแบบเกมเปนฐาน 

เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนวัดดอนหวาย  

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน  การจัดกระบวนการเรียนการสอนทําใหการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรม

เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกม

เปนฐาน เรื่องการทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   

  2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางาน

ของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   
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3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการทํางานของคอมพิวเตอรและ

โปรแกรมเบื้องตนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

4. ขอบเขตการวิจัย 
 

 4.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดดอน

หวาย (นครรัฐประสาท) จํานวน 96 คน  

4.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) 
 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

     5.1 คอมพิวเตอรชวยสอน 

ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ ซีเอไอ (CAI) มีผูรวบรวมและให

ความหมายไวคลายคลึงกัน ดังน้ี 

มนตชัย เทียนทอง.(2545: 3) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประยุกตใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรในการจัดการเก่ียวกับขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวเสียง และการปฏิสัมพันธ ผสมผสานกันอยางกลมกลืน

และเปนระบบ เพื่อนําเสนอเน้ือหาความรูและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีแบบแผนตามวัตถุประสงคของบทเรียน ทํา

ใหการนําเสนอองคความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองผูเรียนไดดี โดยเนนความแตกตางของผูเรียนเปนหลัก 

ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541: 16) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนหมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทาง

คอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง ซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสมอันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก 

แผนภูมิกราฟ ภาพเคล่ือนไหว วีดีทัศนและเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอน

จริงในหองเรียนมากที่สุด 

ขนิษฐา ชานนท (2531 : 8) อธิบายความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนวาคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : 

Computer Assisted Instruction) หมายถึงการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน โดยที่เน้ือหาวิชา 

แบบฝกหัด และการทดสอบ จะถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงมักเรียกวา Course ware ผูเรียนจะ

เรียนบทเรียนจากคอมพิวเตอรโดยคอมพิวเตอรจะสามารถเสนอเน้ือหาวิชา ซ่ึงอาจเปนทั้งรูปแบบตัวหนังสือและกราฟก

สามารถถามคําถามและรับคําตอบจากผูเรียน แสดงผลในรูปแบบขอมูลปอนกลับ 

ยืน ภูวรวรรณ (2539 : 120) กลาวไววาคอมพิวเตอรชวยสอน คือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดนําเน้ือหาวิชาและ

ลําดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว คอมพิวเตอรจะชวยนําบทเรียนที่เตรียมไวอยางเปนระบบมาเสนอในรูปแบบที ่เหมาะสม 

สําหรับนักเรียนแตละคน 

เฮนนาฟน และเพค (Hannafin and Peck) (2541 : 5-13) กลาวถึง CAI วาเปนการนําคอมพิวเตอรมาใชในการ

เรียนการสอนโดยใชโปรแกรมการเรียนการสอนที่ผานคอมพิวเตอรประเภทใดก็ตาม กลาวไดวา เปนคอมพิวเตอรชวยสอน 

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

ประยุกตใชในการเรียนการสอน ซ่ึงเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนรูดวยตนเองใหเกิดการเรียนรู

เพิ่มเติมมาก ยิ่งขึ้น และโปรแกรมจะประกอบไปดวย เน้ือหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ เกม การแสดงผลการเรียนดวย

ขอมูล ยอนกลับแกผูเรียนทั้งยังมีการจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อให เหมาะสมแกผูเรียนอีกดวย ซ่ึงจะเห็นได

จากแผนภูมิการใชคอมพิวเตอรชวยสอนของผูสอน 

 

 5.2 รูปแบบการสอนแบบเกมส (Game-Based Learning หรือ GBL) 
ประหยัด จิระวรพงศ (2556)  ไดกลาววาเกมการเรียนรู (GBL: Games- Based Learning) เปนส่ือในการเรียนรู

แบบหน่ึง ซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อใหมีความสนุกสนานไปพรอม ๆ กับการไดรับความรู  โดยสอดแทรกเน้ือหาทั้งหมดของ

หลักสูตรน้ัน ๆ เอาไวในเกมและใหผูเรียนลงมือเลนเกมโดยที่ผูเรียน จะไดรับความรูตาง ๆ ของหลักสูตรน้ันผานการเลนเกม

น้ันดวย เชนเดียวกับ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2556)ไดกลาววา Games Based Learning  ถือเปน e-learning อีกรูปแบบ

หน่ึงที่ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียนเอง บนพื้นฐานแนวคิดที่จะทําใหการเรียนรูเปนเรื่องที่สนุกสนาน 

การเรียนรูผานเกม (Game-Based Learning หรือ GBL) เปนรูปแบบการเรียนรูที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย

มากขึ้นเรื่อย ๆ ในปจจุบัน เปนเพราะการที่ผูเรียนเกิดมาในยุคที่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ตาง ๆ และเครื่องมือส่ือสารที่พัฒนา

อยางไมหยุดยั้ง จึงมีผลทําให ความชอบ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนรูและการที่ผูเรียนไดมีสวน

รวมและลงมือปฏิบัติจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู   นอกจากน้ีการเรียนรูผานเกม (Game-Based Learning หรือ 

GBL) ยังเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่นําเอาความสนุกสนานของเกม และออกแบบเกมใหอยูในรูปแบบใหมผสมผสานเน้ือหา

บทเรียนวิชาตาง ๆ เขาดวยกัน ทําใหผูเรียนเกิดความเพลิดเพลินมีความสุขกับการเรียนรู และไดรับความรูไปดวย โดยเฉพาะ

เกมที่มีสถานการณจําลองมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความทาทายทําใหการเรียนรูไมนาเบื่อ 

ดังน้ันจึงสรุปไดวาการเรียนรูผานเกม (Game-Based Learning หรือ GBL) เปนนวัตกรรมส่ือการเรียนรูรูปแบบใหม

ที่ออกแบบและสอดแทรกเน้ือหาบทเรียนลงไปในเกม ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูลงมือเลนและฝกปฏิบัติในการเรียนรู

ดวยตนเอง โดยในขณะที่ลงมือเลนผูเรียนจะไดรับทักษะ และความรูจากเน้ือหาบทเรียนไปดวยขณะที่เลน เกมมักมี

สถานการณจําลองเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนรูสึกทาทายและอยากที่จะเลน 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชเกมเปนฐาน  เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและ

โปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ผูวิจัย ไดดําเนินการวิจัยตาม

แนว ADDIE Model ดังตอไปน้ี 

6.1 ขั้นวิเคราะห  ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อจําแนกกิจกรรม 

วิเคราะหเน้ือหากับจุดประสงคในรายวิชา ศึกษารูปแบบการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน  เพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารตาง ๆ และศึกษางานวิจัยที่

เก่ียวของ 

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 พัฒนาแผนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4  

6.3.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชเกมเปนฐาน  ดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตส่ือโดยให

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการประเมินพบวาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก ( X  = 4.92 S.D.=0.14)  

6.3.4 พัฒนาแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 40 ขอ หลังจาก

น้ันนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปประเมินหาคาความเที่ยงตรง ( IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ผลการประเมินพบวา

แบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 35 ขอ ผูวิจัยเลือกขอสอบเพื่อนําไปใชจํานวน 30 ขอ 

6.3.5 พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนผูวิจัยจัดทํา

แบบสอบถามฉบับรางมีลักษณะเปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือมากที่สุดมาก

ปานกลางนอยและนอยที่สุดโดยผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะ

เพิ่มเติมไดจากน้ันนําแบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง 

6.4 การนําไปใช 

      นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองกับกลุมตัวอยางตามแผนการเรียนที่ได ออกแบบไวกอน

หนาน้ีโดยมีกระบวนการเรียนรูดังน้ี 

   6.4.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน 

        6.4.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและวิธีการบันทึกผล

การทดสอบของผูเรียน 

        6.4.3 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อทําการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 

  6.4.4 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร

และโปรแกรมเบื้องตน โดยแบงเปน 3 หนวยยอยดังน้ี คือ 1) การทํางานของคอมพิวเตอร  2) วาดภาพสวยดวยโปรแกรม

เพนต (Paint) และ 3) สรางงานเอกสารดวย Microsoft Word โดยใหผูเรียนเขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ไดสรางขึ้นสวนรูปแบบเกมสจะสอดแทรกเน้ือหาลงไปในเกมโดยผูสอนนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แบงออกเปนสองฝงโดยใหแบงฝงเลขคูและเลขคี่ ตามเลขที่ของนักเรียนโดยมีวิธีการเลนเกมดังน้ี 1) 

เกมจับคู ใหนักเรียนทั้งสองฝงจับคูรูปอุปกรณคอมพิวเตอรใหครบแลวใหสมาชิกในกลุมชวยกันจําวามีอุปกรณใดบางแลวให

นักเรียนออกมาชวยกันเขียนพรอมกับความหมายฝงใดที่ทําเสร็จเร็วกอนฝงน้ันก็เปนผูชนะ 2) เกมสคําศัพทใหนักเรียนทั้งสอง

ฝงชวยกันตอบตัวอักษรของคําศัพทที่หายไปโดยใหนักเรียนทั้งสองฝงยกมือตอบฝงใดตอบถูกกอนจะไดแตมฝงใดมีแตมเยอะ

กวาเปนผูชนะ 

     6.4.5 เม่ือผูเรียนเขาเรียนครบทั้ง 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลังจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จส้ิน

แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

    6.4.6 หลังจากน้ัน ทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป 

6.5 การประเมินผล 

       วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง หาคาทางสถิติสรุปผลการทดลอง และเขียนรายงานผลการวิจัย 
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7. ผลการวิจัย 
 

    7.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่องการทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีรายละเอียดดังภาพที่ 1 ดังน้ี 
 

 
(ก) หนาแรกบทเรียน              (ข) หนาเมนูหลัก                                     (ค) บทเรียน                                                    

                                                  
    )ง (ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน                      )จ(  กิจกรรมเกมจับคู                        (ฉ) กิจกรรมเกมคําศัพท 

 ภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน 

 

จากภาพที่ 1 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและ

โปรแกรมเบื้องตน ประกอบดวย  )ก  (  หนาแรกบทเรียน (ข) หนาเมนูหลัก (ค) บทเรียน  (ง) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน         

(จ) กิจกรรมเกมจับคู และ (ฉ) กิจกรรมเกมคําศัพท  

  

  7.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเช่ียวชาญ 
 

ตารางที ่1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมินดาน     X  S.D. ความหมาย 

1.  ดานเน้ือหา 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ดานตัวอักษร 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. ดานภาพน่ิง 4.67 0.58 มากที่สุด 

4. ดานการปฏิสัมพันธ 5.00 0.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.92 0.14 มากที่สุด 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1803 

 จากตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน  เรื่อง การทํางานของ

คอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนวัดดอนหวาย    ) นครรัฐประสาท( 

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานไดประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับ

มากที่สุด ( X = 4.92, S.D.= 0.14)     

   

  7.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน  

    *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน  เรื่อง การทํางานของ

คอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  พบวามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 7.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน   
 

ตารางที ่3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน   

  

จากตารางที ่3 พบวาในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก

ที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.47)  โดยในประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการ

การทดสอบ จํานวนนักเรียน X  S.D. t-test P 

กอนเรียน 30 10.10 3.40 
12.69 .000* 

หลังเรียน 30 19.97 3.32 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.77 0.42 มากที่สุด 

2. นักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.63 0.48 มากที่สุด 

3. นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร  4.83 0.37  มากที่สุด 

4. นักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.63 0.60 มากที่สุด 

5 . นักเรียนพอใจกับปุมในแตละหนาจอ 4.73 0.44 มากที่สุด 

6. นักเรียนพอใจขอความบนปุมในแตละหนาจอ 4.73 0.44 มากที่สุด 

7. นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.67 0.47 มากที่สุด 

8. นักเรียนพอใจในวิดีโอที่ใชประกอบบทเรียน 4.70 0.59 มากที่สุด 

9. นักเรียนพอใจในเสียงบรรยายเน้ือหา 4.63 0.60 มากที่สุด 

10. นักเรียนพอใจที่ไดทําใบงานเพื่อทบทวนความรู 4.73 0.44 มากที่สุด 

11. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอน 4.87 0.34 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.72 0.47 มากที่สุด 
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สอน ( X = 4.87, S.D. = 0.34) และประเด็นทีมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ นักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ( X = 4.63 , S.D. = 0.48) และ นักเรียนพอใจใน

เสียงบรรยายเน้ือหา ( X = 4.63, S.D.=0.60) 

 

8. สรุปผลการวิจัย 

 

        จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน  เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร         

และโปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ในครั้งน้ีสรุปไดวา  

8.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด  

8.2  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

8.3  นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด  

 

9. อภิปรายผล 
 

9.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบื้องตน 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผานการประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญในระดับมากที่สุด (อ= 4.92, S.D.= 0.14) 

แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนจริง 

9.2  จากการศึกษาพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่   

ระดับ .05 เน่ืองจากเน้ือหาบทเรียนบนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความนาสนใจนักเรียนจึงตั้งใจและสนใจที่จะปฏิบัติกิจกรรม

นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน 

9.3  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอรและ

โปรแกรมเบื้องตน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดเน่ืองจากบทเรียนมีความนาสนใจและดึงดูด 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเกมเปนฐาน เรื่องการทํางานของคอมพิวเตอรและ

โปรแกรมเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน ทั้ง

ทางดานปญญา บุคลิกภาพ ความสนใจพื้นฐานความรูที่แตกตางกันทําใหบทเรียนมีความยืดหยุน ผูเรียนมีอิสระในการที่จะ

ควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง เชน สามารถเรียนรูไดจนกวาผูเรียนจะเขาใจ 
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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการจดจําคําศัพท

ภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง 2) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิในการจดจําคําศัพทกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น โดยมีกลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

บานหนองปากโลง จํานวน 20 คน ดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

พัฒนาขึ้น 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการจดจําคําศัพท และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน  ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนการเรียนอยางมี

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 
 

 การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ มีบทบาทโดยตรงตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ

เหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการในการใชกําลังคนของประเทศ การศึกษาจึงเปนปจจัยหลักที่สําคัญตอ

การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544 ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดมุงหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทาง

ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก  

(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พรอมกันน้ีไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณ

แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

 ในสังคมปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ไดกลาววา ภาษาอังกฤษ มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เน่ืองจากเปน

เครื่องมือในการติดตอส่ือสาร การศึกษา การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนชุมชนโลก 

การเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาจะมุงเนนใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานภาษา เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ(2545) 

กลาววาการเรียนการสอนน้ันครูจะตองคํานึงถึงการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ดานของนักเรียน ซ่ึงไดแก ทักษะการฟง การพูด  

การอาน และการเขียน โดยทักษะทั้ง 4 ประการน้ันมีความเก่ียวของสัมพันธกันอยางมาก ผูสอนจะตองสอนใหสัมพันธกัน  

ซ่ึงจะเปนตัวชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทางภาษา เพื่อที่จะไดพัฒนาระดับการเรียนรูของตนเองใหดียิ่งขึ้น   

 การจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตัคติวิสต (Constructivist Theory) เปนทฤษฎีที่วาดวยบุคคลเรียนรูโดย 

การสรางความรูดวยวิธีตาง ๆ กัน อาศัยประสบการณเดิม โครงสรางทางปญญาที่มีอยู ความสนใจและแรงจูงใจภายในเปน

พื้นฐาน คือ รากฐานสําคัญของการสรางความรูดวยตนเอง เพราะตองอาศัยความรูในการเรียนรูคําศัพท ความหมาย แปล

ความในการฟงภาษาอังกฤษ ผสมผสานประสบการณเดิมและประสบการณใหมเขาไปสัมพันธกับความรู ทิศนา แขมมณี 

(2552) 

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการนําบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมาแลวนําไปใชกับคอมพิวเตอรเพื่อใหเกิดกิจกรรม 

การเรียนการสอนขึ้น โดยนําเสนอเน้ือหาความรูในรูปขอความ ภาพกราฟก และสามารถสรางแบบทดสอบรวมทั้งแสดงผล 

การประเมินความรูกอนและหลังเขาเรียนในรูปขอมูลยอนกลับใหแกผูเรียนโดยการพัฒนาการสอนใหเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของผูเรียน จิณพิชญชา มะมม (2557) มีผูใหความหมายคอมพิวเตอรชวยสอน เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดียที่สามารถนําเสนอไดทุกรูปแบบ ทั้งขอความ รูปภาพ กราฟก 

ภาพเคล่ือนไหว เสียง ภาพยนตร และสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนไดอยางเหมาะสม บูรณะ สมชัย (2542) บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนหมายถึงการจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใหคอมพิวเตอรเปนส่ือชวยถายทอดเน้ือหาความรูให

ผูเรียน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ และคณะ (2544) 

 จากการสํารวจสภาพปญหาการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนมีปญหา

ในเรื่องการเรียนรูเก่ียวกับคําศัพทภาษาอังกฤษ นักเรียนสวนใหญจะขาดทักษะการฟง การพูด การฝกออกเสียงภาษาอังกฤษ 

เน่ืองจากสาเหตุที่หลากหลาย เชน นักเรียนมีปญหาในการออกเสียงคําศัพทเพราะขาดความเชื่อม่ันในการอานหรือการพูด

ภาษาอังกฤษ นักเรียนจะสะกดคําไมถูกตองและเขียนไมชัดเจน เพราะนักเรียนไมมีความรูหรือความแมนยําเก่ียวกับคําศัพท  

 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการ

จดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปาก

โลง ขึ้นมาเพื่อที่จะชวยแกปญหาในการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนใหดียิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 

    2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการ

เรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง  

  2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อ

เสริมสรางทักษะการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนบานหนองปากโลง 

    2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู เรียนที่ มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะ 

การจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบาน 

หนองปากโลง  

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

  3.1 เอกสาร 

  พัชรี พลาวงศ (2536) กลาววา การเรียนรูดวยตนเอง คือ กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนริเริ่มการเรียนรูดวยตนเอง 

ตามความสนใจ ความตองการ และความถนัดมีเปาหมาย รูจักแสวงหาแหลงทรัพยากรของการเรียนรู เลือกวิธีการเร ียนรู 

จนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองโดยจะดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือชวยเหลือกับผูอ่ืนหรือไม 

ก็ได 

  วุฒิชัย ประสารสอน (2543) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หรือบทเรียนซีเอไอ (Computer-Assisted 

Instruction; Computer-Aided Instruction : CAI) คือ การจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปน ส่ือ

ชวยถายโยงเน้ือหาความรูไปสูผูเรียน และปจจุบันไดมีการบัญญัติศัพทที่ใชเรียกส่ือชนิดน้ีวา “คอมพิวเตอรชวยการสอน”  

  ฐิตินันท สินธาราประเสริฐ และ โปรดปราน จิตราคนี (2546) กลาววา Adobe Captivate เปนโปรแกรมสําหรับใช

ในการสรางส่ือเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เชน Acrobat Connect Pro, Adobe Presenter, Adobe 

RoboHelp, Adobe Contribute, Adobe Flash, เปนตน ซ่ึงโปรแกรม Captivate ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสราง 

Movie ในรูปแบบส่ือเรียนรู หรือส่ือการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย เชน การนําเสนอผลงาน การจับหนาจอภาพเพื่อนําไปสราง 

ส่ือเรียนรู การสรางแบบทดสอบ รวมไปถึงการตัดตอวิดีโอเพื่อใชสําหรับงานนําเสนอหรือผลิตส่ือเรียนรู 

  วิชาภาษาอังกฤษ เปนสวนหน่ึงของแผนการเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนบานหนองปากโลง เปน

รายวิชาที่มีเน้ือหาเก่ียวกับคําศัพทของ สัตว ผลไม และ ส่ิงของในโรงเรียน การแตงประโยคจากคําศัพทตาง ๆ โครงสรางของ

ประโยค และการออกเสียง  

  3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   ธนกฤต โพธ์ิขี (2555) ไดพัฒนาผลการใชเกมมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม) ผลการออกแบบและสรางเกมมัลติมีเดียสําหรับพัฒนาการจํา

และความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนมีประสิทธิภาพ 84.33/85.59 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  80/80  

ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูและหลังการเรียนรูผานเกมมัลติมีเดีย พบวาคะแนนหลังการเรียนรูผานเกมมัลติมีเดีย

ของนักเรียนมีคาสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ .05 

   สุชญา พุมสวย (2559) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" จากผลการวิจัยขอที่ 3 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกกลวิธีการเรียน 

คําศัพทภาษาอังกฤษที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีคาเฉล่ียภาพรวม เทากับ 4.47 
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โดยพิจารณาตามรายดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานเน้ือหาการสอน (푥̅ = 4.55, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ  

ดานการนําเสนอ (푥̅= 4.53, S.D. = 0.55) ดานประโยชนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 (푥̅= 4.49, S.D. = 0.59) และดานการออกแบบบทเรียน (푥̅= 4.31, S.D. = 0.66) ตามลําดับ     

  

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

  4.1 ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามรูปแบบ ADDIE MODEL มนตชัย เทียนทอง (2556) โดยมี

ข้ันตอนการพัฒนาดังนี้ 

     4.1.1 Analysis ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห 

       4.1.1.1 เน้ือหาประกอบดวย 1) คําศัพทสัตว 2) คําศัพทผลไมและผัก 3) คําศัพทอุปกรณภายในโรงเรียน 

          4.1.1.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

          4.1.1.3 รูปแบบจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ ความตองการ และความถนัด 

อยางมีเปาหมาย รูจักแสวงหาแหลงเรียนรู เลือกวิธีการเรียนและประเมิน ความกาวหนาการเรียนรูของตนเอง ซ่ึงทําดวย

ตนเอง หรือขอความชวยเหลือผูอ่ืนก็ได 

          4.1.1.4 แผนจัดการเรียนรู เปนการเตรียมการสอน หรือกําหนดกิจกรรมการเรียนรูไวลวงหนาอยางเปนระบบมี

การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนวัดผลประเมิน โดยการวิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชาหรือหนวยการเรียนรู ซ่ึงยึดผล

การเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูที่กําหนด เพื่อใหนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว กรมวิชาการ (2546) 

          4.1.1.5 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนส่ือการนําเสนอเน้ือหาผานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรซ่ึงมีการออกแบบ

เปนระบบ ในลักษณะ Tutorial instruction ซ่ึงมีลักษณะประกอบดวยภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ขอความ เสียง และกราฟฟก

ตาง ๆ ตลอดจนการใชปฏิสัมพันธและการเสริมแรงผูเรียนจะไดเรียนรูเน้ือหาที่ไดกําหนดไว ประภาทิทย อัคคะปญญาพงศ 

(2559) 

     4.1.2 Design ขั้นตอนการออกแบบ 

          4.1.2.1 ออกแบบบทเรียนดวยการสรางสตอรี่บอรดที่ใชในการนําเสนอเน้ือหาตาง ๆ เชน ภาพ เสียง ขอความ 

และภาพเคล่ือนไหว และสวนของแบบทดสอบ 

          4.1.2.2 ออกแบบเทคนิคการนําเสนอส่ือ โดยกําหนดรูปแบบบทเรียน การแบงพื้นที่หนาจอ รูปแบบ ขนาด ภาพ

และสีของตัวอักษร 

          4.1.2.3 ออกแบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน โดยสรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมตามบทเรียนจํานวน 3 บทเรียน จํานวนทั้งส้ิน 30 ขอ เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อหาดัชนีความสอดคลอง

ของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC)  

      4.1.3 Development ผูวิจัยพัฒนางานตามที่ไดออกแบบไวในขั้นตน และนําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 

ทาน ตรวจสอบเพื่อหาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) ผลการประเมินมีคาเทากับ 1.00 เม่ือพัฒนา

เครื่องมือวิจัยเรียบรอยแลว จากน้ันนําบทเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบทางดานเน้ือหา ผลที่ไดดังน้ี

คุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับความพึงพอใจในระดับมาก และนําบทเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบ

ทางดานเทคนิคอยูในระดับมาก       

     4.1.4 Implementation นําบทเรียนที่ไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญใหที่ปรึกษางานวิจัยและอาจารยประจํา

รายวิชา เพื่อตรวจสอบขอบกพรอง และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการทดลองและนําขอบกพรองที่ไดจากการแกไขไปพัฒนา

ปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
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      4.1.5 Evaluation นําบทเรียนที่ผานการทดลองใช และผานการประเมินไปใชไปใชกับกลุมเปาหมาย เพื่อหา

ผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจที่นําไปใชในการวิจัยตอไป 

  4.2 วิธีการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

     ในการดําเนินการทดลองโดยใชเครื่องมือในการวิจัยที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นตาหลักเกณฑและวิธีในการดําเนินงานวิจัยโดยมี

ขั้นตอนมีดังน้ี 

     4.2.1 วิธีดําเนินการทดลอง 

           4.2.1.1 ประสานงานกับทางโรงเรียนบานหนองปากโลง จ.นครปฐม เพื่อกําหนดวันและเวลาในการดําเนินการ

ทดลอง 

        4.2.2.2 ดําเนินการทดลองดังน้ี 

         1) นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

         2) ดําเนินการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนโดยเทคนิค การเรียนรูดวยตนเอง ขั้นรู โดยให

นักเรียนเปดส่ือ แลวใหอานเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ถานักเรียนมีความสงสัยในเน้ือหาใหยกมือแลวครูจะเดิน

เขาไปตอบคําถาม          

         3) ขั้นการเรียนรู ดําเนินการสอบถามความอยากรูของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจใน เน้ือหา 

เรื่องคําศัพทเก่ียวกับสัตว ผลไมและผัก และอุปกรณภายในโรงเรียน เพื่อเปนไปตามกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

         4) หลังจากดําเนินการเรียนการสอนครบทั้ง 3 บทเรียนแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน และ

แบบสํารวจความพึงพอใจเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตอไป      

  4.3 เคร่ืองมือการวิจัย 

     4.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการเรียนรูดวย

ตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3     

     4.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

     4.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

     4.4 กลุมเปาหมาย 

          4.4.1 ประชากร  

         4.4.1.1 กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง 

จํานวนทั้งหมด 1 หองเรียน 20 คน  
 

5. ผลการวิจัย 
 

     5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการ

เรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง มีรายละเอียดดังภาพที่ 1 (ก) ภาพที่ 1 (ข)  

และภาพที่ 1 (ค) 
 

                    

ภาพที่ 1 (ก) หนาเขาสูบทเรียน            ภาพที่ 1 (ข) เน้ือหาบทเรียน            ภาพที่ 1 (ค) เกมฝกทักษะ 
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   5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อ

เสริมสรางทักษะการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนบานหนองปากโลง จ.นครปฐม ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ n คะแนน 푥̅ S.D. t sig 

ทดสอบกอนเรียน 20 30 15.05 2.26 
27.25* 0.0000 

ทดสอบหลังเรียน  20 30 25.60 2.46 

 *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

   จากตารางที่ 1 พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 15.05 ( S.D. = 2.26) และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 

25.60 (S.D. = 2.46) ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังจากจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเสร็จส้ิน จากน้ันนําผลการสอบถามมาวิเคราะหไดคาแสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ 풙 S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ความพึงพอใจดานการรายงานผลการทําแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 4.44 0.59 มาก 

2. ความพึงพอใจดานความถูกตองของภาษาที่ใช 4.49 0.60 มาก 

3. ความพึงพอใจดานปริมาณเน้ือหาของแตละบทเรียนมีความเหมาะสม 4.51 0.55 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.48 0.64 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ระดับที่ผูเรียนมี

ความพึงพอใจมากและเม่ือพิจารณารายดานเรียงลําดับจากมากไปนอยคือความพึงพอใจดานปริมาณเน้ือหาของแตละบทเรียน 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.51 (S.D. = 0.55) รองลงมาคือความพึ่งพอใจดานความถูกตองของภาษาที่ใชมีคาเฉล่ียเทากับ 4.49 (S.D. 

= 0.60) และดานความพึงพอใจดานการรายงานผลการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 (S.D. = 

0.59) ตามลําดับ 

 

6. สรุปผลการวิจัย 
 

  การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใช

เทคนิคการเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง จ.นครปฐม สามารถสรุปผลได

ดังน้ี 

  6.1 ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 15.05 (S.D. = 2.26) และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 25.60, (S.D. = 2.46) 

จากคะแนนเต็ม 30 และเม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนกฤต โพธ์ิขี (2555) ไดพัฒนาผลการใชเกม



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1813 

มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยา

เวศม) ผลการออกแบบและสรางเกมมัลติมีเดียสําหรับพัฒนาการจําและความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน

มีประสิทธิภาพ 84.33/85.59 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูและหลังการเรียนรูผานเกม

มัลติมีเดีย พบวาคะแนนหลังการเรียนรูผานเกมมัลติมีเดียของนักเรียนมีคาสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ .05 

  6.2 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะ 

การจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนอง 

ปากโลง จ.นครปฐม พบวา การประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.64 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชญา พุมสวย (2559) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" จากผลการวิจัยขอที่ 3 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

ของนักเรียนที่มีตอแบบฝกกลวิธีการเรียน คําศัพทภาษาอังกฤษที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทที่ผูวิจัยสราง

ขึ้น โดยมีคาเฉล่ียภาพรวม เทากับ 4.47 โดยพิจารณาตามรายดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานเน้ือหาการสอน 4.55, 

(S.D. = 0.53) รองลงมาคือ ดานการนําเสนอ 4.53, (S.D. = 0.55) ดานประโยชนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย สอน

คําศัพทภาษาอังกฤษ ( 푥̅= 4.49, S.D. = 0.59) และดานการออกแบบบทเรียน 4.31, (S.D. = 0.66) ตามลําดบั    

  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิค 

การเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง จ.นครปฐม สามารถแกปญหาที่

เกิดขึ้นไดจริง และการใชส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนเกิดความสนใจในรายวิชาที่เรียนมากขึ้น พิจารณาได

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน อีกทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ียังเปนการประยุกตใชกับรายวิชาตาง ๆ ไดโดยการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 

7. อภิปรายผลกาวิจัย 
 

  7.1 ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน 15.05 (S.D. = 2.26) และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 25.60 (S.D. = 2.46) จาก

คะแนนเต็ม 30 และเม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 เน่ืองจากผูวิจัยไดออกแบบบทเรียนใหตรงกับลักษณะของนักเรียนเม่ือเรียนแลวนักเรียนมีความ

สนใจและสนุกกับส่ือที่ไดพัฒนาขึ้นและนักเรียนไมรูสึกเบื่อตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพราะนักเรียนมี

ความตื่นเตนกับเน้ือหาอยูตลอดเวลา 

   7.2 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะ 

การจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนอง

ปากโลง จ.นครปฐม พบวา การประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.64 เน่ืองจากนักเรียนชื่นชอบและสนใจบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีสีสันสะดุดตาและสนุกสนานกับ

การเรียน 

 

8. ขอเสนอแนะ 
 

  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิค 

การเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง จ.นครปฐม  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใน
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การนําผลการวิจัยไปประยุกตใชและขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไป ดังน้ี บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ี สามารถนําไป

ปรับเปล่ียนเน้ือหาในวิชาอ่ืน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง         

การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) หาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 4) ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

ครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน จํานวน 45 คน ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินดานเน้ือหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ 

แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบสถิติ t-test 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาประสิทธิภาพ 80.38/82.44 เปนไปตามเกณฑ

ที่กําหนด 3) ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด 
 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  การเรียนรูดวยตนเอง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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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 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  

 

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่มีความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถนําความรูเก่ียวกับการดํารงชีวิต การ

อาชีพ และเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

 การทีนั่กเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีต่ําเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ

ดังน้ี นักเรียนไมมีการเตรียมตัวกอนเขาเรียน ทําใหนักเรียนไมมีความพรอมในการเรียนรู สงผลใหการจัดการเรียนการสอนไม

เปนไปตามวัตถุประสงคของแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว (บุญมี ชุติมาธรสาร และวิมาน ใจดี, 2560) สภาพการเรียนการ

สอนของครู ครูไมมีเทคนิควิธีการสอนที่ดึงดูดความสนใจใหกับผูเรียน การสอนเปนแบบบรรยาย (พรทิพย วงศสินอุดม  

และศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2559) ไมมีส่ิงเราใจใหเกิดการเรียนรู เปนผลใหประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอน ไดแก ความ

แตกตางระหวางบุคคล นักเรียนไมสนใจเรียน และเกิดความเบื่อหนาย (เมษา พูลสวัสดิ์ และนวลศรี ชํานาญกิจ, 2559) ขาด

ส่ือการสอนที่เหมาะสม ครูผูสอนจึงควรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาชวย เชน ชุดการสอน บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน (พรทิพย วงศสินอุดม และศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2559) เน่ืองจากคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่สามารถ

นํามาขยายขอบเขตความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเร็วและเรียนรูไดดี รวมทั้งชวย

สงเสรมิการเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถของผูเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2553)   

 การเรียนรูดวยตนเองเปนแนวคิดหน่ึงที่ถูกนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนรู

และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ชวยใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูใหม ๆ ดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดีขึ้น และ

ความรูที่ไดรับจะจดจําไดนาน คนที่จะเรียนรูไดดีจะตองเปนผูที่สามารถกํากับการเรียนรูของตนเองได การเรียนรูแบบสราง

ความรูดวยตนเองผานการลงมือทําและคิด จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง (วิจารณ พานิช, 2556) 

 จากการศึกษางานวิจัยส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ผลการเรียนรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีตอส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนดวยตนเอง อยูในระดับมาก (สุพรรณษา ครุฑเงิน, 2555) สอดคลองกับ

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยภาพรวมอยูในระดับเหมาะสม

มากที่สุด (ยลดา กุมารสิทธ์ิ และอัจฉรีย พิมพิมูล, 2560) 

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน ชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู สนุกไปกับการเรียน มีความสนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ประกอบดวย ขอความ เสียง วิดีโอ และรูปภาพที่มีสีสันสวยงาม ซ่ึงจะชวยเพิ่มแรงจูงใจใหผูเรียนไดมีความรูความเขาใจใน

เน้ือหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น ผูเรียนสามารถศึกษาเพื่อเตรียมตัวกอนเรียน ทบทวนบทเรียนตามความตองการไดดวยตนเอง

ตลอดเวลา สามารถศึกษาไดในทุกสถานที่และทุกเวลา สอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ . 2542 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2542) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ให

สถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมา

ใชเพื่อปองกันและแกปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน และ

จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ 
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

  2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การจัดการขอมูล

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

สําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง 

การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจัดการขอมูลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก 

3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจัดการ

ขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก 

3.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

3.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ

จัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.5 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การจัดการ

ขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

  4.1.1 การจัดการเรียนรูโดยผูเรียนนําตนเอง (Self-directed Learning) 

    การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนนําตนเอง หมายถึง การใหโอกาสผูเรียนวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึง

ครอบคลุมการวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตน การตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการเรียนรู การเลือกวิธีเรียนรู 

การแสวงหาแหลงความรู การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมทั้งการประเมินตนเอง โดยครูอยูในฐานะกัลยาณมิตร ทํา

หนาที่กระตุนและใหคําปรึกษาผูเรียนในการวินิจฉัยความตองการ กําหนดวัตถุประสงค  ออกแบบแผนการเรียนรู และ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ แหลงขอมูล รวมทั้งรวมเรียนรูไปกับผูเรียนและติดตามประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวย (ทิศนา 

แขมมณี, 2553)   

  4.1.2 คอมพิวเตอรชวยสอน 

    คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึงการนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางใหเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร

เพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเองและเกิดการเรียนรู ในโปรแกรมประกอบไปดวย เน้ือหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ 

ลักษณะของการนําเสนออาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟก ภาพเคล่ือนไหว สีหรือเสียง เพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดสนใจมากยิ่งขึ้น 

รวมทั้งการแสดงผลการเรียนใหทราบทันทีดวยขอมูลยอนกลับ แกผูเรียน และยังมีการจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ 
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เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน ทั้งน้ีจะตองมีการวางแผนในการผลิตอยางเปนระบบในการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบที่

แตกตางกัน (ปริญญา อินทรา, 2556) 
 

 4.2 งานวจิัยที่เกี่ยวของ 

  ปญจพัฒน พัฒนญานนท (2559) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองค

ความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎี

การสรางองคความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนสูงกวานักเรียนที่เรียน

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 เคร่ืองมือการวิจัย 

  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

  5.2.2 แบบประเมินดานเน้ือหา 

  5.2.3 แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ  

  5.2.4 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  

  5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจัดการขอมูลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 5.3 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย แบงเปน 2 ระยะ 

  ระยะที่ 1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย

ขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

   1. ขั้นการวิเคราะห เปนขั้นตอนการวิเคราะหผูเรียน ความตองการของผูเรียน เน้ือหารายวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

   2. ขั้นการออกแบบ ไดแก การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวยวัตถุประสงค  เน้ือหา ขั้นตอน

การเรียนรู  ใบงาน เกณฑการใหคะแนน แบบทดสอบ และออกแบบหนาจอคอมพิวเตอร 

   3. ขั้นการพัฒนา เปนขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรตามที่ไดออกแบบไว 

   4. ขั้นการทดลองใช ผูวิจัยเปนผูทดลองใชในระหวางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และผาน

การทดลองใชจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย  
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   5. ขั้นการประเมินผล เปนขั้นตอนการประเมินคุณภาพดานเน้ือหา และดานเทคนิคและวิธีการ โดย

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน  

 ระยะที่ 2 ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชแบบ

แผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design มีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังน้ี  

   1. ผูสอนชี้แจงขั้นตอนการเรียนรู และสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

   2. ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อทดสอบความรูกอนเรียนของผูเรียน  

   3. ผูเรียนศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีขั้นตอน 

ดังน้ี  

    3.1 ครูนําโดยการชักจูง อธิบาย และใหทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

    3.2 ครูจูงใจใหนักเรียนสนใจ โดยใหตั้งเปาหมายและกําหนดวิธีการเรียนรู  

    3.3 นักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน 

    3.4 นักเรียนนําตนเองโดยครูเปนที่ปรึกษา  ไดแก การคนควา และการทําแบบฝกหัด 

   4. ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อทดสอบความรูหลังจากไดศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

   5. ผูเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย 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 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นประกอบดวย  หนาเขาสูบทเรียน  รายการทํางาน

สําหรับเขาสูเน้ือหาบทเรียนจํานวน 3 บทเรียน แตละบทเรียนประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู  เน้ือหาบทเรียน 

แบบทดสอบกอน และแบบทดสอบหลังเรียน เปนตน 

  6.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเน้ือหา 

รายการประเมิน 푥̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ดานเน้ือหา 4.28 0.23 มาก 

ดานรูปแบบการสอน 3.83 0.19 มาก 

ดานแบบทดสอบ 4.33 0.00 มาก 

ดานการประเมินผล 4.33 0.00 มาก 

โดยรวม 4.10 0.24 มาก 
 

 จากตารางที่ 1  ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู

ในระดับมาก ( x = 4.10, S.D. = 0.24) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานแบบทดสอบ ดาน

การประเมินผล ดานเน้ือหา และดานรูปแบบการสอน  

   6.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ

ดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการ 

รายการประเมิน 푥̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ดานการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน 4.17 0.24 มาก 

ดานการออกแบบ 4.22 0.19 มาก 

ดานเทคนิคการนําเสนอบทเรียน 3.92 0.50 มาก 

โดยรวม 4.10 0.16 มาก 
 

 จากตารางที่ 2  ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.10, S.D. = 0.16) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการ

ออกแบบ ดานการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน และดานเทคนิคการนําเสนอบทเรียน 
 

 6.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น สรุปผลไดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

คะแนน คะแนนเต็ม 푥̅ ประสิทธิภาพ 

แบบฝกหัดระหวางเรียน (E1) 30 24.11 80.38 

ทดสอบหลังเรียน (E2) 30 24.73 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  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบทดสอบ n x  s.d. df tคํานวณ tตาราง Sig 

กอนเรียน  45 20.42 2.59 
44 15.90* 1.68 0.00 

หลังเรียน  45 24.73 2.22 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 4 ไดคา tคํานวณ มีคาเทากับ 15.90 สูงกวา tตาราง ที่มีคาเทากับ 1.68 สรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 6.4. ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรู

ดวยตนเองหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จส้ิน จากน้ันนําผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ 

สรุปผลไดดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ 푥̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ดานการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.82 0.10 มากที่สุด 

ดานกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 4.84 0.13 มากที่สุด 

ดานการทําแบบทดสอบ 4.81 0.03 มากที่สุด 

โดยรวม 4.82 0.01 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง 

พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.82, S.D. = 0.01 ) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก

ที่สุดทั้ง 3 ดาน คือ ดานกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ดานการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และดานการทํา

แบบทดสอบ 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

 7.1 ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.10, 

S.D. = 0.24) เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.1  

 7.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู

ในระดับมาก ( x = 4.10, S.D. = 0.16) เปนไปตามสมมตฐิานขอ 3.2  

 7.3  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 80.38/82.44 เปนไปตาม

สมมติฐานขอ 3.3 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1823 

 7.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเองที่

ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีคาเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.4 

 7.5 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเองที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

อยูในระดับมากที่สุด เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.5 
 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 8.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเน้ือหา และดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย

ผูเชี่ยวชาญ พบวา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมากทั้งสองดาน เน่ืองจากผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน

คอมพิวเตอรไวอยางชัดเจน และครบถวนตามเน้ือหาของรายวิชา และใชวัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรมาเปนแนวทาง

ในการออกแบบแผนการสอน จึงไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีเน้ือหาครบถวน เหมาะสมที่จะนําไปใชในการเรียนการ

สอน สอดคลองกับ ยลดา กุมารสิทธ์ิ และอัจฉรีย พิมพิมูล (2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  

 8.2 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีคาประสิทธิภาพ 80.38/82.44 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 

คือ 80/80 เน่ืองจากการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนรูดวยตนเองทําใหนักเรียนมีความสนใจการ

เรียนยิ่งขึ้น เปนการกระตุนใหมีความมุงม่ัน ตั้งใจ และนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได  ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (เขมกร อนุภาพ, 2560) สอดคลองกับ ยลดา กุมารสิทธ์ิ และอัจฉรีย พิมพิมูล (2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พบวา ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 

82.24/81.22 

 8.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง 

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนรู

ดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดีขึ้น และความรูที่ไดรับจะจดจําไดนาน การเรียนรูแบบสรางความรูดวยตนเองผานการลง

มือทําและคิด จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง (วิจารณ พานิช, 2556) สอดคลองกับ บุญมี ชุติมาธรสาร และวิมาน ใจดี 

(2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาส่ือการสอนดวยโปรแกรม Captivate สําหรับการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร ที่

พบวา นักเรียนที่เรียนดวยส่ือการสอนที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05  

 8.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง พบวา 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นผานการประเมินความเหมาะสมจาก

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ ทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีคุณภาพและมีวิธีการ

นําเสนอที่นาสนใจ สงผลใหไดรับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ บุญมี ชุติมาธรสาร และวิมาน ใจดี (2560) ได

วิจัยเรื่อง การพัฒนาส่ือการสอนดวยโปรแกรม Captivate สําหรับการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร ที่พบวา ของ

นักเรียนมีความพึงพอใจตอส่ือการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น อยูในระดับมากที่สุด 
 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 9.1 ควรมีการศึกษาผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนการสอนแบบอ่ืน ๆ เชน การ

เรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูปญหาเปนฐาน เปนตน  

           9.2 ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหสามารถใชงานบนอินเทอรเน็ต อุปกรณพกพา 

และบนโทรศัพทมือถือได  
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร ของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 

 โดยใชบทเรียนออนไลนรวมกบัการเรียนรูแบบ NHT  

The Development of Learning Achievement on Computer Course of 

 Mathayom Suksa 1 Students Using e-Learning Cooperates with NHT Learning 

 

วุฒิชาติ บูชาพิมพ1* และมนัสนิต ใจดี2  

 
1นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
*Boy59886521@gmail.com 

 

บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน 

วิชาคอมพิวเตอร 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรรวมกับ

การเรียนรูแบบ NHT และ 4) หาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนรู

แบบ NHT กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนคงทองวิทยา จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนออนไลน แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนดานเน้ือหาและดานเทคนิคและ

วิธีการ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัย พบวา บทเรียนออนไลน  

วิชาคอมพิวเตอรมีคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก บทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรมีคา

ประสิทธิภาพเทากับ 1.94 โดยการหาประสิทธิภาพของเมกุยแกนส คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ     

ที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลนและการเรียนแบบ NHT อยูในระดับมาก  

 

คําสําคัญ: การเรียนรูแบบ NHT  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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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 สงผลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของทุก

ประเทศรวมทั้งประเทศไทย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูหรือการจัดกระบวนการเรียนรูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2560 ใหความสําคัญตอเทคโนโลยีการศึกษาเปนอยางมากเพราะเทคโนโลยีการศึกษาจะเปนปจจัยหลักในการเปล่ียน

กระบวนการเรียนการสอนใหเปนแบบมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงทําใหเกิดแนวคิดใหมทางเทคโนโลยีการศึกษาและเปล่ียน

บทบาทของครูตามแนวคิดใหม (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2558) 

การออกแบบการเรียนการสอนดวยบทเรียนแบบออนไลน (e-Learning) เพื่อพัฒนาผูเรียนน้ันมีความสําคัญเปน

อยางยิ่ง เพราะบทเรียนแบบออนไลนสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนและผูสอนไดเปนอยางดี ชวยลดขอจํากัดใน

การเรียนการสอน ไดแก ผูเรียนจํานวนมาก สภาพแวดลอมของหองเรียน รวมทั้งชองวางระหวางผูสอนและผูเรียน (นํ้าผ้ึง 

กรอบทอง, 2551)  

จากการสอบถามอาจารยผูสอนวิชา คอมพิวเตอร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนที่เปนโรงเรียนเปาหมาย 

พบวานักเรียนมีความรู ความเขาใจเน้ือหาคอนขางนอยเน่ืองมาจากเน้ือหาเปนทฤษฎี ไมมีการปฏิบัติ จึงสงผลตอความเขาใจ

ของนักเรียน 

เทคนิคการรวมกันคิดหาคําตอบ (Numbered Heads Together)  เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือที่จะทําให

นักเรียนไดทบทวนความรู ความจํา ความเขาใจ หรือฝกคิดรวมกันอยางรวดเร็วเก่ียวกับความรูที่ครูสอน  ซ่ึงจะชวยใหนักเรียน

มีสวนรวมมากขึ้นในการศึกษาเรียนรูในทุกเรื่องที่ซับซอน (วัชรา เลาเรียนดี, 2547) 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมตอการ

เรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และใชวิธีสอนแบบ NHT เพื่อใหนักเรียนรวมกันเรียนรูอันจะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร สูงขึ้นและเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางเพื่อน 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร 

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบ NHT  

2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบ NHT  

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาที่มีตอบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก 

3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก 

3.3 บทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพตามเกณฑของเมกุยแกนส 

3.4 คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของนักเรียนทีเรียนดวยบทเรียนออนไลน 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 จากน้ันครูเรียกหมายเลขผูเรียนคนใดคนหน่ึงในกลุมตอบคําถามและ

ใหคําชมแกกลุมที่สมาชิกตอบคําถามไดถูกตองมากที่สุด (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2558)  
  

4.1.2 บทเรียนออนไลน  

บทเรียนออนไลน คือ บทเรียนที่จัดทําเพื่อใชเปนส่ือการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใหนักเรียนและผูที่

สนใจไดใชศึกษาหาความรูดวยตนเองโดยผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนได ในบทเรียนจะประกอบไปดวยรายละเอียดตาง ๆ 

ของวิชาน้ัน ๆ รวมทั้งแบบฝกทักษะ และแบบทดสอบ (อรอนงค เวชจันทร, 2553) 
 

4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ คุณลักษณะ รวมถึงความรู ความสามารถของบุคคลอันเปนผลมากจากการเรียน

การสอน ตลอดจนความรูสึก คานิยม จริยธรรม ที่เกิดขึ้นจากการฝกฝนหรือประสบการณตาง ๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บาน และ

ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2530) 
 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

อุเทน พุมจันทร (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

และคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2)

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวาง

กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิธีดําเนินการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา จํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 12 หนวย

การเรียน 2) คูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 จํานวน 12 แผนการจัดการเรียนรู  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 81.46/84.9 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวคือ 80/80  2) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 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) แผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพเทากับ 85.33/84.93 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 2) ดัชนีประสิทธิผลของ

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 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 10 หอง 

จํานวนทั้งหมด 485 คน 

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองคือ นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/7 จํานวน 30 คน 

ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เน่ืองจากอาจารยที่โรงเรียนคงทองวิทยาอนุญาตใหเก็บขอมูลการวิจัยกับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 หองที่ 7 ซ่ึงผูวิจัยและอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยไดพิจารณารวมกันพบวา นักเรียนในหองเรียนน้ีมี

ความสามารถคละกันสามารถเปนตัวแทนของประชากรได 
 

5.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 แผนการสอนวิชาคอมพวิเตอร 

5.2.2 ใบงาน 

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5.2.4 บทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

5.2.5 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนดานเน้ือหา และดานเทคนิคและวิธีการ 

5.2.6 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร รวมกับการเรียนแบบ NHT 

 การจัดทําเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือในขอ 5.2.1 – 5.2.3 โดยการวิเคราะหเน้ือหาวิชาคอมพิวเตอร ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อนํามากําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 

สรางใบงานและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากน้ันนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยพิจารณาคุณภาพและ

ความเหมาะสมในเบื้องตน ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา และนําแผนการสอน ใบงาน ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

จํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนอาจารยสอนวิชาคอมพิวเตอรในโรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม พิจารณาคุณภาพดานเน้ือหา 

และหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 การพัฒนาบทเรียนออนไลน โดยนําวัตถุประสงคการเรียนรูในแผนการสอนมาเปนหลักในการจัดทําเ น้ือหาของ

บทเรียนออนไลน การพัฒนาบทเรียนออนไลนบนเว็บไซตของ WIX.com ซ่ึงเปนเว็บไซตใหบริการสรางเว็บไซตฟรี นําบทเรียน

ออนไลนไปใหอาจารยที่ปรึกษาในการทําวิจัยพิจารณา จากน้ันนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 ทาน พิจารณาคุณภาพ

ดานเน้ือหา และนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พิจารณาคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ 
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  การจัดทําเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือในขอ 5.2.5 – 5.2.6 มีวิธีการคือจัดทําแบบประเมิน และ 

แบบสอบถามฉบับราง จากน้ันใหอาจารยที่ปรึกษาในการทําวิจัยพิจารณาความเหมาะสมของขอคําถาม และผูวิจัยไดปรับปรุง

แกไขตามคําแนะนํา จากน้ันจัดทําแบบประเมินและแบบสอบถามฉบับจริง 
 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  

ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ภาคเรียนที่ 2/2560 มีแบบแผนการทดลองเปนแบบ One Group Pretest 

Posttest Design  ซ่ึงมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

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. นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาเน้ือหาวิชาคอมพิวเตอร จากบทเรียนออนไลนที่ครูไดสรางไว ดัง

ภาพที่ 1 

2. นักเรียนแตละกลุมสนทนา ซักถามจนทุกคนในกลุมมีความเขาใจตรงกันเก่ียวกับเน้ือหาวิชา 

คอมพิวเตอร จากน้ันรวมกันเขียน mind map สรุปความรูที่ได  

3. ครูสุมหมายเลข เพื่อเรียกนักเรียนในกลุมตอบคําถาม ซ่ึงจํานวนคําถามจะเทากับจํานวนกลุม 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 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนออนไลน 
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เม่ือเรียนครบ 3 บทใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียน

แบบ NHT 
 

5.4 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง 

 5.4.1 นําคะแนนของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไปเปรียบเทียบหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยสถิติ t-test 

แบบ dependent 

 5.4.2 นําคะแนนของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไปคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนตามสูตร

ของเมกุยแกนส 

 5.4.3 นําผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบไปคํานวณหาคา IOC โดยการหาคาเฉล่ีย 

 5.4.4 นําผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียน

ออนไลนไปคํานวณหาระดับคุณภาพ โดยการหาคาเฉล่ียแลวนําไปเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 5.4.5 นําผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนไปคํานวณหาระดับความพึงพอใจ โดยการหาคาเฉล่ียแลวนําไป

เทียบกับเกณฑที่ตั้งไว หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 5.4.6 นําผลที่ไดทั้งหมดไปสรุปผลการทดลอง 

 

6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน 

 6.1.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอร ประกอบดวยเน้ือหา 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 ตัวอยางเน้ือหาบทที่ 1 
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        ภาพที่ 4 ตัวอยางเน้ือหาบทที่ 2                                ภาพที่ 5 ตัวอยางเน้ือหาบทที่ 3  

 

 6.1.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน  

  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเน้ือหาและดานเทคนิคและวิธีการ แสดงดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเน้ือหาและดานเทคนิคและวิธีการ 

ดาน x  S.D. ความหมาย 

ดานเน้ือหา 4.61 0.06 ดีมาก 

ดานเทคนิคและวิธีการ 4.69 0.18 ดีมาก 

 จากตารางที่ 1 พบวา บทเรียนออนไลนมีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก (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 คะแนนรวม x คาประสิทธิภาพ 

กอนเรียน 30 280 9.33 
1.94 

หลังเรียน 30 544 18.13 
  

 จากตารางที่  2 พบวา บทเรียนออนไลนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 1.94  ซ่ึงสูงกวา 1.00 ตามเกณฑมาตรฐานของเม

กุยแกนส 
 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คะแนน จํานวนนักเรียน(คน) x tคํานวณ tตาราง Sig. 

กอนเรียน 30 9.33 
16.07 1.69 .000* 

หลังเรียน 30 18.13 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนแบบ NHT มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรยีนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนแบบ NHT แสดงดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

รายการประเมิน x S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.57 0.50 มากที่สุด 

2.  นักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.43 0.50 มาก 

3.  นักเรียนพอใจตอวิธีการนําเสนอเน้ือหา 4.40 0.56 มาก 

4.  นักเรียนพอใจในคําอธิบายเน้ือหา 4.43 0.50 มาก 

5.  นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร 4.40 0.50 มาก 

6.  นักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.40 0.50 มาก 

7.  นักเรียนพอใจกับปุมในแตละหนาจอ 4.47 0.51 มาก 

8.  นักเรียนพอใจรูปบนปุมในแตละหนาจอ 4.43 0.50 มาก 

9.  นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.53 0.51 มากที่สุด 

10.  นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอนแบบน้ี 4.53 0.51 มากที่สุด 

โดยรวม 4.46 0.32 มาก 
 

จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบ NHT มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับมาก (x =4.46, S.D. = 0.32) 

 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 บท คือ บทที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร 

บทที่ 2 เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ และบทที่ 3 เรื่องลักษณะสําคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.2 บทเรียนออนไลนมีคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก 

7.3 บทเรียนออนไลนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 1.94 ซ่ึงสูงกวา 1.00 ตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส 

7.4 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนแบบ NHT มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.5 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนแบบ NHT มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 บทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรมีคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก เน่ืองจาก

การพัฒนาบทเรียนออนไลนไดดําเนินการพัฒนาเปนขั้นตอนอยางมีระบบ มีรายละเอียดของเน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงค

การเรียนรูที่กําหนดไว สอดคลองกับ ลิขิต เกิดมงคล (2558) ที่ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลนแบบประมวล

สารสนเทศในอีเลิรนนิง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา บทเรียนออนไลนมีระดับ
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คุณภาพเฉล่ียที่ไดจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีคุณภาพอยูในระดับดี (x = 4.45, S.D. = 0.53) และดาน

เทคนิคมีคุณภาพอยูในระดับดี (x = 4.43, S.D. = 0.64) เน่ืองจากความสอดคลองระหวางเน้ือหากับวัตถุประสงค เน้ือหา

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 พบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพเทากับ 2.26 สูงกวา 1.00 จึงถือวา

บทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส สามารถนําไปใชประกอบการเรียนหรือใชสอนเสริมไดอยาง มี

ประสิทธิภาพ 

8.3 บทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนแบบ NHT ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากนักเรียนไดชวยเหลือกันเรียนรู ไดแลกเปล่ียนความรูและความคิดเห็น นักเรียนที่ไม

เขาใจเน้ือหาแตไมกลาถามครูก็จะไดรับคําอธิบายจากนักเรียนที่เกง และผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน

ดวยบทเรียนออนไลนรวมกับการเรียนแบบ NHT เน่ืองจากการเรียนแบบรวมมือจะทําใหนักเรียนที่เรียนออนรูสึกวาไมถูก

ทอดทิ้ง เพื่อนไดชวยเหลือเพื่อนเปนการสรางสัมพันธไมตรีที่ดีระหวางผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริลักษณ พงศพฤฒิชัย 

(2556) ที่พบวา วิธีการเรียนแบบรวมมือทําใหสรางความผูกพันตอกัน อยูรวมกันอยางมีความสุข นักเรียนที่เรียนออนไมถูก

ทอดทิ้ง สามารถเรียนรูไดทันนักเรียนที่เกง และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิดา เกษานุช (2553) ที่พบวาการเรียนแบบรวมมือ 

NHT ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ เปนการเรียนที่สรางสรรคความสามารถดานการคิดของนักเรียน ชวยให

นักเรียนรักการเรียนรูและมีความสุขในการเรียน 

8.4 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนแบบ NHT มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ทั้งน้ีเน่ืองจากบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึน้ไมไดนําเสนอเน้ือหาที่เปนขอความยาว ๆ แตเปนขอความส้ัน ๆ มีรูปภาพที่ชัดเจน 

สีสันสวยงามประกอบเน้ือหา สอดคลองกับงานวิจัยของ จตุรงค ตรีรัตน (2555) ที่พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องขอมูลและสารสนเทศอยูในระดับมาก เน่ืองจากบทเรียนอีเลิรนนิงมีการนําเสนอที่นาสนใจ ประกอบดวย

ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ผูเรียนสามารถโตตอบหรือส่ือสารกับบทเรียนได 

 

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 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

9.2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลนและใชวิธีเรียนแบบ NHT ในการเรียนการสอนวิชาอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนา

นักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

9.2.2 ควรมีการศึกษาวาการใชการเรียนแบบ NHT จะชวยพัฒนานักเรียนในดานใดบาง เชน การรวมมือใน

การทํางาน มนุษยสัมพันธ การคิดวิเคราะห 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถม - 

ศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การวิจัยน้ีเปนการ

วิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design กลุมตัวอยางของงานวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 

1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 ตอน ไดแก 1.1) มาตราตัวสะกด          

1.2) ชนิดของคํา 1.3) สํานวนไทย 2) ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา  ดานเน้ือหามีความ

เหมาะสมในระดับมาก ( X  = 4.43, S.D. = 0.40) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X  = 4.67, 

S.D. = 0.36) 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูใน

ระดับมากที่สุด ( X  = 4.69, S.D. = 0.20) 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  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 

 ภาษาเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ เปนเครื่องมือในการ

ติดตอส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบธุรกิจการงานและดํารงชีวิตรวมกัน     

ในสังคมไดอยางมีความสุข เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและประสบการณจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู 

พัฒนาการคิดอยางรอบดาน ทั้งการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดสรางสรรค (วีรวรรณ เพ็งสมบัติ และ

คณะ, 2557) ภาษาไทยเปนภาษาที่สําคัญกวาภาษาอ่ืนเพราะเปนภาษาของชาติ เปนภาษาที่เราจะตองใชไปชั่วชีวิตควรที่จะ

ปลูกฝงและฝกปฏิบัติอยางเขมงวดตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อวยพร พันธอุดม และสุภัทรา คงเรือง, 2559) เม่ือจบ

หลักสูตรแลวผูเรียนจะตองสามารถใชภาษาไทยในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 พบวามี

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศเทากับรอยละ 52.98 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2561) จากผลคะแนนดังกลาว

สะทอนใหเห็นถึงปญหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ซ่ึงในปจจุบันมีครูผูสอนวิชาภาษาไทยจํานวนมากใชวิธีการสอน

แบบบรรยายประกอบแบบเรียนเปนหลักและใชเวลาในการสอนนักเรียนเทากันทุกคน จึงเปนการยากที่จะใหผูเรียนทุกคน

บรรลุจุดประสงคการเรียนรูตามเกณฑที่กําหนด เน่ืองจากนักเรียนแตละคนมีความรูความสามารถที่แตกตางกัน สําหรับ

นักเรียนที่เรียนไมทันเพื่อนจะมีผลเสียหลายดานโดยเฉพาะดานจิตใจถาเรียนแลวไมเขาใจหรือทําไมไดก็ทําใหไมอยากเรียนตอ 

ทําใหไมชอบเรียนวิชาภาษาไทย (วีรวรรณ เพ็งสมบัติ และคณะ, 2557) 

 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทเปนอยางมากในการพัฒนาส่ือการเรียนรู บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) จัดเปนส่ืออิเล็กทรอนิกสประเภทหน่ึงที่นําเสนอองคความรู

อยางเปนระบบและเปนขั้นตอนตามหลักการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจัดการและนําเสนอ ไดรับความนิยมและ

ไดรับความสนใจจากผูเรียนเปนอยางมาก ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี (กิดานันท มลิทอง, 2548) เปนส่ือการ

เรียนรูชนิดหน่ึงที่ชวยใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน เน่ืองจากมีคุณสมบัติ คือ สามารถนําเสนอขอมูลไดทั้งที่เปน

ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว กราฟก เสียง และวิดีทัศน เปนส่ือการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกับ

บทเรียนได ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ผูเรียนสามารถควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเองตามความตองการ (วชิระ 

อินทรอุดม, 2546)  

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)  เพื่อใชในการเรียนการสอนจริง 

ชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเน้ือหาบทเรียนมากขึ้น กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและเอาใจใสตอบทเรียน โดยมี

เปาหมายเพื่อใหผูเรียนบรรลุผลตามจุดประสงคการเรียนรู ซ่ึงผลการวิจัยจะไดนําเสนอตอไป 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน

วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) 

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

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) มีความเหมาะสมดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมาก 

3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ในระดับมากที่สุด 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร

รูปแบบหน่ึงซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสม อันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ      

เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด เพื่อดึงดูดความสนใจ

และกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรู มีการปฏิสัมพันธและไดรับขอมูลยอนกลับ 

วุฒิชัย ประสารลอย (2543) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนการจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใช

คอมพิวเตอรเปนส่ือชวยถายโยงเน้ือหาความรูไปสูผูเรียน  

กฤษณภัศ เอียบสกุล (2556) กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การประยุกตใชคอมพิวเตอร        

ในการจัดการเรียนการสอน โดยใชการจัดลําดับเน้ือหาในการสอน การทบทวนการเรียนรู รวมไปถึงการเสริมแรงใหผูเรียน  

เกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธในการเรียนรู และสามารถเรียนไดทุกเวลา 
 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เบญจวรรณ เสวีวัลลภ (2554) ไดศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเขียนสะกดคํายาก        

ในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน            

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และมีคา

ดัชนีประสิทธิผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน .42 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 42 

สุดารัตน บุญมา (2557) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง การอาน 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายมีประสิทธิภาพตามเกณฑ

เทากับ 82.67/81.56 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอยูในระดับมาก 

ณัฎฐิรา ศุขไพบูลย และดาวรถา วีระพันธ (2559) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาภาษาไทย สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.22/84.00 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรอยละ 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 
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5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) 

จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน   

วัดดอนหวาย )นครรัฐประสาท(  ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE MODEL มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 

5.2.1.1 ขั้นวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหผูเรียน วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน วิเคราะหเน้ือหา  

และจุดมุงหมายของรายวิชา 

5.2.1.2 ขั้นออกแบบ ผูวิจัยออกแบบแผนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กิจกรรมการเรียนรู 

และเครื่องมือประเมินผล 

5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรมทางดานกราฟกและ

มัลติมีเดีย  

5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     

แบบหน่ึงตอหน่ึงและแบบกลุมเล็ก เพื่อตรวจสอบการควบคุม การแสดงผล และหาขอผิดพลาดของบทเรียน ดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขกอนที่จะนําไปใชจริง 

5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน

คุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไขบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  

5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะ

เปนคําถามปลายปด  ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด   

โดยผูตอบเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ ทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญเสนอแนะเพิ่มเติมได จากน้ันนํา

แบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ

จัดพิมพแบบประเมินฉบับจริงเพื่อสงใหผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบการเรียนการสอน จํานวน 3 ทานพิจารณาประเมินผล 

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบทดสอบฉบับราง มีลักษณะเปนขอคําถาม  

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 

พิจารณาวาขอสอบแตละขอวัดตามจุดประสงคที่ระบุไวหรือไม โดยใชแบบวัดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) แลวคัดเลือก    

ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยางนอย 0.5 ขึ้นไปไวสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมิน

พบวาขอคําถามทั้ง 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1 สามารถนําไปใชได จากน้ันผูวิจัยจัดพิมพ

แบบทดสอบฉบับจริง 

5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับราง มีลักษณะเปนคําถามปลายปด 

ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบ

เพียงคําตอบเดียว ทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากน้ันนําแบบสอบถามฉบับรางไป

ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพ

แบบสอบถามฉบับจริง 

5.3 วิธีการเก็บขอมูล 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน ศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เม่ือเรียนครบทุกเน้ือหาแลวใหผูเรียน        

ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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5.4 การวิเคราะหขอมูล  

5.4.1 การวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.4.2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนใช t-test 

dependent 

5.4.4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

6. ผลการวิจัย 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย 

(นครรัฐประสาท) ประกอบดวยเน้ือหา 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 ดานเนือ้หาและเทคนคิการผลิต 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน x  S.D. ความเหมาะสม 

ดานเน้ือหา 4.43 0.40 มาก 

ดานเทคนิคการผลิต 4.67 0.36 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมดานเน้ือหามีความเหมาะสมในระดับมาก ( X =4.43, S.D.=0.40)      

และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากทีสุ่ด ( X  =4.67, S.D.=0.36) 
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6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เ รียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 

การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมตัวอยาง แสดงดังภาพ ช-ซ 

                                

                               (ช) ภาพการทดลอง 1                                    (ซ) ภาพการทดลอง 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน N x  S.D. df t p 

กอนเรียน 30 10.27 2.69 
29 22.84 .000* 

หลังเรียน 30 24.20 2.44 

*p < .05 

จากตารางที่ 2 พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( X  =24.20, S.D.=2.44) สูงกวากอนเรียน ( X  

=10.27, S.D.=2.69) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

6.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความเหมาะสมของเน้ือหาในบทเรียน 4.80 0.41 มากที่สุด 

2. ความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียน 4.77 0.43 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของตัวหนังสือและภาพ 4.77 0.43 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของเสียง 4.43 0.73 มาก 

5. สามารถนําความรูไปใชตอยอดได 4.67 0.84 มากที่สุด 

สรุป 4.69 0.20 มากที่สุด 
 

จากตารางที ่4 พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( X

= 4.69, S.D. = 0.20) โดยหัวขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความเหมาะสมของเน้ือหาในบทเรียน 

 

7. สรุปผลการวิจัย 

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย 

(นครรัฐประสาท) มีความเหมาะสมดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตในระดับมาก 

7.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1843 

7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ในระดับมากที่สุด 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 

8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสม   

ในระดับมาก สอดคลองกับ ณัฎฐิรา ศุขไพบูลย และดาวรถา วีระพันธ (2559) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน       

มีคุณภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนดเปนผลมาจากการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนมีระบบแบบแผนที่ดี มีการวิเคราะหผู เรียน 

วิเคราะหเน้ือหา เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบบทเรียน ออกแบบหนาจอ และออกแบบการจัดการบทเรียนที่เหมาะสม 

และสอดคลองกับ พัชรี ไชยสุข และคณะ (2558) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรมีเสียงและภาพประกอบที่นาสนใจ มีการ

เสริมแรงเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรู ทําใหผูเรียนจดจําและเขาใจเน้ือหาบทเรียนไดดียิ่งขึ้น สามารถนําไปเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา

การเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับ วีรวรรณ เพ็งสมบัติ 

และคณะ (2557) ที่กลาววา การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สามารถ

พัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และสอดคลองกับ ณัฎฐิรา ศุขไพบูลย และดาวรถา วีระพันธ (2559) ที่กลาววา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดจริง 

 8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจ

ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ พัชรี ไชยสุข และคณะ (2558) ที่กลาววา การจัดการ

เรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นักเรียนสามารถเรียนไดอยางอิสระ เรียงตามลําดับจากงายไปหายาก โดยสามารถ

เรียนตามความกาวหนาของตนเองไดตามลําพัง อีกทั้ง ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังไดนําเสนอทั้งภาพน่ิง 

ภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟก เสียงบรรยาย และเสียงดนตรีประกอบ มีการเชื่อมโยงไปยังเน้ือหาที่เก่ียวของ ชวยใหบทเรียน   

มีความนาสนใจ ทําใหนักเรียนสนุกไปกับบทเรียน ไมรูสึกเบื่อหนาย ชวยกระตุนความอยากรูอยากเห็น และยังทําใหนักเรียน  

มีความกระตือรือรนในการเรียน สงผลใหนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

9. ขอเสนอแนะ 

9.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

9.1.1 ผูสอนควรเตรียมความพรอมในดานอุปกรณคอมพิวเตอร ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร ใหเพียงพอกับ

จํานวนผูเรียน และสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

9.1.2 การเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนควรอธิบายขั้นตอนและกระบวนการเรียนรูใหผูเรียน

เขาใจเพื่อใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยมีผูสอนทําหนาที่อํานวยความสะดวกและใหคําแนะนําแกผูเรียนอยางใกลชิด 
 

9.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

9.2.1 การวิจัยในอนาคตควรบูรณาการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูตาง ๆ เพื่อให

ผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูใหม ๆ ไดพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ เชน การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

และการทํางานรวมกัน เปนตน 

9.2.2 การวิจัยในอนาคตควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่มีเน้ือหาเชิงทฤษฎียากแก

การเขาใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนและชวยสรางทัศนคติที่ดีในการเรียน 
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนวัดบางพระ จํานวน 30 คน คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 2) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.57) 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมี

ความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.54) จึงสรุปไดวา การเรียน

การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดสูงขึ้น 
 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  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 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1846 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

1. บทนํา  
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  มีบทบัญญัติหลายมาตราที่เปนการวางกรอบและ

แนวทางในการจัดการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา ไดแก การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทุก

ดาน และ สามารถอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนสําคัญที่สุด จัดกระบวนการ

เรียนรูใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ  โดยการเรียนรู

จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ซ่ึงมีการผสมผสานความรูตาง ๆ ไดอยางสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดี

งาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค สงเสริมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และใหการเรียนรูเกิดไดทุกเวลา

และสถานที่ โดยการประสานความรวมมือกับทุกฝาย ซ่ึงมีความสอดรับกับแผนการพัฒนาการศึกษา (พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ, 2542: 3) 

 ปจจุบันระบบการศึกษาไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของการใหวิชาความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนส่ิงที่ สําคัญ

มากในอนาคต บุคลากรของชาติทุกคนควรตองมีความรูความสามารถทางการใชเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อรับความกาวหนาที่

กําลังจะมาถึง และที่ผานมาไดมีการพัฒนาโดยการปฏิรูปการศึกษา เนนความสําคัญทางดานการนําเทคโนโลยีเขามาใชในวง

การศึกษา โดยเฉพาะการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาในระดับโรงเรียนมากขึ้น มีการสนับสนุนในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 

ความเขาใจ มีทักษะ และนําเทคโนโลยีมาใชประโยชนในการทํางานและดํารงชีวิต แตทั้งน้ีรายวิชาคอมพิวเตอรมีปญหาในดาน

การเรียนการสอน ซ่ึงการเรียนการสอนจะมุงเนนในการปฏิบัติ การเรียนแบบปฏิบัติผูเรียนจะใหความสนใจและมีความ

ตองการที่จะเรียนรู แตในทางตรงกันขามการเรียนในภาคทฤษฎีผูเรียนจะใหความสนใจนอย เพราะวิธีการสอนสวนใหญมักใช

การสอนแบบบรรยาย ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย ในเน้ือหาวิชาที่เปนทฤษฎีตองใชความจําและความเขาใจสูง ผูเรียนจึง

ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู ทําใหผูเรียนไมสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 

  จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนํานวัตกรรมดานคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม Captivate 9 ที่

มีลักษณะรูปแบบของโปรแกรมที่เปนแบบมัลติมีเดีย มาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ซ่ึงจะชวยในการเรียนภาคทฤษฎีใหการเรียนมีความนาสนใจ สมารถโตตอบกับผูเรียน ทําให

ผูเรียนมีความเขาใจและจดจําไดดี อีกทั้งผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดตลอดเวลา ทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1-บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ที่พัฒนาขึ้น ผานการประเมิน

คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน อยูในระดับมาก 

 3 .2-นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต มีผลสัมฤทธ์ิ

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

การคิดทุกอยางใหจบส้ินถึงที่สุดจากน้ันจึงเริ่มตนจากปลายทางที่ผลผลิตที่ตองการ คือ เปาหมายการเรียนรูที่ถูกกําหนดไวใน

หลักสูตรหรือรายวิชาน้ัน ๆ ซ่ึงถือวาเปนหลักฐานพยานแหงการเรียนรู แลวผูสอนจึงวางแผนการจัดการเรียนรูในส่ิงที่จําเปน

ใหกับผูเรียน เพื่อเปนเครื่องมือที่นําไปสูการสรางผลงานหลักฐานแหงการเรียนรูไดอยางแทจริง  

      สรุปไดวา กระบวนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ คือกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู ที่เริ่มตนจากคิด

ทุกอยางใหจบส้ินสุดโดยเริ่มตนจากปลายทางของผลผลิตที่ตองการ อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถยอนกลับมาตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของการออกแบบหนวยการเรียนรูไดตลอดเวลา 

 

     4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      มนัสนันท พิมพินิจ (2554: 273) ไดกลาวไววา “คอมพิวเตอรชวยสอน” Computer Assisted Instruction 

เปนส่ือการเรียนการสอนที่มีการผสมผสานรูปแบบของการนําเสนอไดหลายรูปแบบและหลายสถานการณ ไมวาจะเปนการ

นําเสนอโดยใชภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ใชเสียงหรือแมแตตัวอักษรที่เปนขอความเพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงบทเรียนให

ไดมากทีสุ่ดและยังสามารถเรียนไดดวยตนเองและทบทวนไดตามตองการ 

     รัตนา อนันตชื่น (2552: 2) ไดกลาวไววา มัลติมีเดีย เปนการนําคอมพิวเตอร หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบ 

อัตโนมัติ ทําหนาที่เสมือนสมองกลมาเปนส่ือชวยครูในการเรียนการสอน นักเรียนเรียนรูเน้ือหา บทเรียนซ่ึงประกอบดวย

ขอความภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ ทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และฝกทักษะ

จากคอมพิวเตอร การเรียนการสอนจากคอมพิวเตอร  จะถูกดําเนินไปอยางเปนระบบ ในรูปแบบที่เหมาะสมและนักเรียน

สามารถเรียนรูดวยตนเองซ่ึงมีผลชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

     สรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนศูนยกลางของ

การเรียนรูในการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนในรูปแบบ ขอความ ภาพน่ิง กราฟ ภาพเคล่ือนไหววีดีทัศน และเสียง สามารถชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

     4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 166) ไดใหความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา หมายถึง ผลการเรียนรูตามแผนที่

กําหนดไวลวงหนา อันเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนในชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงที่ผานมา ส่ิงที่มุงวัดจึงเปนส่ิงที่ผูเรียนได

เรียนรูภายใตสถาณการณที่กําหนดซ่ึงสวนใหญจะเนนทักษะทางสมองหรือความคิด อันบงบอกถึงสถานภาพของการเรียนรูที่

ผานมา หรือสภาพการเรียนรูที่บุคคลน้ันไดรับ 

      ยุทธนา ปญญาดี (2553: 6) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง ผลการวัดการเปล่ียนแปลง

และประสบการณการเรียนรูในเน้ือหาสาระที่เรียนมาแลววาเกิดการเรียนรูเทาใด มีความสามารถชนิดใด โดยสามารถวัดได

จากแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิในลักษณะตาง ๆ และการวัดผลตามสภาพจริง เพื่อบอกถึงคุณภาพการศึกษา 

      สรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การวัดผลที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ทําใหนักเรียนมี

ประสบการณการเรียนรู มีความรูและทําใหบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดานตาง 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 ผลสัมฤทธ์ิ

ของนักเรียนสูงกวาการเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่ระดับมากที่สุด 

 ธนารัตน มาลัยศรี (2556: บทคัดยอ) ไดพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ในหนวยการเรียนรูแบบยอนกลับ 

เรื่อง ประชาคมอาเซียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัยพบวา หนวยการเรียนรูแบบยอนกลับ 

(Backward Design) เรื่อง ประชาคมอาเซียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีประสิทธิภาพ คิดเปน คาเฉล่ีย 

4.53 อยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด มีคะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเฉล่ีย 30.35  คิดเปนรอยละ 75.88 และมี

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ76.47 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย 30.94 คิดเปนรอยละ  

77.35 และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 79.41 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ กําหนดไว 

 สุนทรี อรรถาวี (2557: บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลการเรียนรูการอานออกเสียงคําคลองจอง ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับกับแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา 

ความสามารถในการอานออกเสียงคําคลองจอง ของนักเรียนที่สอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเรียนรูแบบปกติ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 นักเรียนที่สอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับมีความสามารถในการอานออกเสียงคําคลองจอง สูงกวา

นักเรียนที่สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความพึงพอใจตอแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับมากกวา

นักเรียนที่สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สรุปไดวา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการใชรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผูเรียนมากขึ้น จะมีผลชวยทําใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของแตละบุคคล มีแรงจูงใจในการเร ียน 

เพราะฉะน้ันการจัดการเรียนการสอนดวยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ ทําให

ผูเรียนมีความรูที่มากขึ้น มีการพัฒนาที่ดีขึ้นและทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
  

 5 .1 ประชากรและกลุมตัวอยาง   

                 5.1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนวัดบางพระ (หลวงพอเปนอุปถัมภ) ชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 2 จํานวน 39 คน   

                 5.1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองคือ นักเรียนโรงเรียนวัดบางพระ (หลวงพอเปนอุปถัมภ) ชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 2 จํานวน 30 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
 

  5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

        5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ 

        5.2.2 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) 

        5.2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

       5.2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 5.2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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 5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 5.3.1 วิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหา เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 

      5.3.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรม Captivate 9 

      5.3.3 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในดานเทคนิค ดานเน้ือหา และหาคาความสอดคลองระหวางขอ

คําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

       5.3.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ 

 ขั้นที่ 1 ระบุเปาหมายการเรียนรู      

 ขั้นที่ 2 กําหนดการประเมินผล และหลักฐานที่แสดงวาผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรู 

          ขั้นที่ 3 กําหนดประสบการณการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอน 

       5.3.5 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ไปทดลองใช  

ดังภาพที่ 1 
 

         
ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาดวยส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน โรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

 

     5.3.6 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู       

     5.3.7 ใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      5.3.8 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง 
 

6. ผลการวิจัย 
  

6.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง 

เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยโปรแกรม Captivate 9 ดังภาพที่ 2 
  

     
  (ก) เขาสูบทเรียน                   (ข) เมนูบทเรียน          (ค) ตัวอยางเน้ือหาบทเรียน 
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      (ง) แบบทดสอบ     (จ) กิจกรรมเกมจับคู 

 

ภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 จากภาพที่ 2 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียน เรื่อง ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ถาตองการเขาสูบทเรียนใหนักเรียนคลิกปุมเขาสูบทเรียน (ข) เมนูบทเรียน มีทั้งหมด 4 เมนู 

ไดแก คูมือ จุดประสงค บทเรียน และเกม (ค) เน้ือหาบทเรียน (ง) แบบทดสอบ มีทั้งแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบ

หลังเรียน จํานวน 30 ขอ (จ) กิจกรรมเกมจับคู เพื่อใหนักเรียนไดสนุกกับการเรียนและเปนการทบทวนบทเรียน 
 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

ดานเน้ือหา 4.63 0.58 มากที่สุด 

ดานเทคนิค 4.60 0.57 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน มี 

คุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.63 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 และดานเทคนิคอยูใน

ระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.60 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57  
  

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N X  S.D. 
 

S.D. t 

กอนเรียน 30 10.63 3.37  

288 

 

4.28 

 

12.29 หลังเรียน 30 20.23 4.34 

      * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี

คาคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 20.23 และคาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 10.63  
  

 

 

 

 

 

퐷
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6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
 

 ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.42 0.47 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.53 0.44 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.50 0.46 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.48 0.54 มาก 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 4.48 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 

 

7. สรุปผลการวิจัย  
 

7.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ที่

พัฒนาขึ้นผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.63 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 และดานเทคนิคอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.60 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.57  

7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54  
 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ ผานการ

ประเมินดานเน้ือหาและเทคนิคจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน อยูในระดับมากที่สุด 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ

ยอนกลับ ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีศักดิ์ พลูสมบัติ (2554: 70) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใช

โปรแกรม Photoshop และ Swish ในการตกแตงเว็บ โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต มีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงวาการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความนาสนใจ และชวยใหเกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้น 
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9. ขอเสนอแนะ  
 

 9.1 ควรบูรณาเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) ที่เหมาะสมกับรายวิชาอ่ืน 

 9.2 ในการเผยแพรส่ือการสอนควรเผยแพรไฟลสกุล Application ที่สามารถเปดในคอมพิวเตอรไดทุกเครื่อง  
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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 4) ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน

ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดหวยจรเข

วิทยาคม จํานวน 46 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินดานเน้ือหา แบบประเมิน

ดานเทคนิคและวิธีการ แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน วิเคราะหขอมูลดวย

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติ t-test 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีความเหมาะสมอยู

ในระดับมากที่สุด และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีความเหมาะสม

อยูในระดับมาก 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาประสิทธิภาพ 74.49/80.65 ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว 3) ผูเรียนที่เรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และ 4) ผูเรียนพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  การเรียนรูดวยตนเอง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were 1) to develop the computer assisted instruction with self-

directed 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 ผูเรียนเกิดความเบื่อหนายที่จะเรียนเน่ืองจากคิดวาจะไดใชคอมพิวเตอร แตกลับไดเรียนเน้ือหาที่เปนทฤษฎีเปน

สวนมาก ซ่ึงปญหาหรือขอบกพรองเหลาน้ีหากไมไดรับการแกไขตั้งแตเริ่มตน จะสงผลกระทบตอการเรียนเน้ือหาตอนตอไป ที่

ตองอาศัยพื้นฐานจากเน้ือหาเบื้องตนที่นักเรียนจะตองมีความรู ความเขาใจ มีความคิดรวบยอด มีความรูในเน้ือหาน้ัน จึงจะ

สามารถนําความรูเรื่องน้ัน ๆ ไปใชประโยชนในการเรียนตอไปได หากผูสอนสอนโดยไมคํานึงถึงความตองการ ความสนใจ 

ความพรอมหรือประสบการณเดิมของผูเรียน ทั้งน้ีผูเรียนแตละคนยอมมีความแตกตางกันทั้งรางกาย สติปญญา ความสามารถ 

ความสนใจ ตลอดจนพื้นฐานทางครอบครัวและวิธีการเรียนรู ดังน้ันความแตกตางของผูเรียนเหลาน้ียอมทําใหผ ูเรียนไม

สามารถเรียนไดเทากัน  (สุพรรณษา ครุฑเงิน, 2555) ดังน้ันครูผูสอนจึงควรใชวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเน้ือหาและผูเรียน 

ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เน่ืองจากผูเรียนมาจากสภาพแวดลอม ระดับสติปญญา และพื้นฐานความรูเดิมที่

แตกตางกัน ผูสอนตองสนับสนุน สงเสริม ใหคําแนะนํา และความชวยเหลือแกผูเรียนในขั้นตอนตาง ๆ ตามความเหมาะสม

และความจําเปน (ทิศนา แขมมณี, 2553) ของผูเรียนแตละคน เพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคของการเรียนรู เพราะ

การเรียนรูแบบสรางความรูดวยตนเองผานการลงมือทําและคิด จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง (วิจารณ พานิช, 2556)  

 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือการใชส่ือมัลติมีเดียสําหรับจัดการเรียนรู

ดวยตนเอง พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และ

ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยตนเอง เชน งานวิจัย เรื่อง ผล

การจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 (ปญจพัฒน พัฒนญานนท, 2559) และงานวิจัยเรื่อง ส่ือมัลตมีิเดียเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ขอมูลและ

สารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (สุพรรณษา ครุฑเงิน, 2555) 

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควาขอมูลสําหรับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยนักเรียนสามารถศึกษาเน้ือหาบทเรียนไดทั้งกอนการเรียนรู และสามารถศึกษาทบทวนหลังจาก

ไดศึกษาเน้ือหารายวิชาเรียบรอยแลว เปนไปตามเปาหมายและนโยบายของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

2552-2559 ที่ไดกําหนดเปาหมายเชิงคุณภาพขอ 2 ใหมีการสรางองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทรัพยสินทางปญญา

เพื่อการเรียนรู นําไปสูสังคมแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษาและเรียนรู

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

  2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 2.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

 3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยรวมอยูในระดับมาก 

 3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยรวมอยูในระดับมาก 

 3.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร มีคาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 3.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ

การจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีคาเฉล่ียหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.5 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยูในระดับมาก 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

  4.1.1 คอมพิวเตอรชวยสอน 

    คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงซ่ึงใชความสามารถของ

คอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสมอันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน ภาพเคล่ือนไหว และเสียง 

เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่สําคัญ

ก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู องคประกอบที่สําคัญของคอมพิวเตอร

ชวยสอน คือ สารสนเทศ ความแตกตางระหวางบุคคล การโตตอบ และการใหผลปอนกลับโดยทันท ี(จักรี สวัสดิมงคล, 2557) 

  4.1.2 การจัดการเรียนรูโดยผูเรียนนําตนเอง  

    การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนนําตนเอง หมายถึง การใหโอกาสผูเรียนวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึง

ครอบคลุมการวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตน การตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการเรียนรู การเลือกวิธีเรียนรู 

การแสวงหาแหลงความรู การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมทั้งการประเมินตนเอง โดยครูอยูในฐานะกัลยาณมิตร ทํา

หนาที่กระตุนและใหคําปรึกษาผูเรียนในการวินิจฉัยความตองการ กําหนดวัตถุประสงค ออกแบบแผนการเรียนรู  และ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ แหลงขอมูล รวมทั้งรวมเรียนรูไปกับผูเรียนและติดตามประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวย (ทิศนา 

แขมมณี, 2553)    
 

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  สุพรรณษา ครุฑเงิน (2555) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ขอมูลและ

สารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ผลการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอส่ือ

มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง อยูในระดับมาก  

  บุญมี ชุติมาธรสาร และวิมาน ใจดี (2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาส่ือการสอนดวยโปรแกรม Captivate 

สําหรับการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่เรียนดวยส่ือการสอนที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธ์ิ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1857 

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอส่ือการ

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 เคร่ืองมือการวิจัย 

  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

  5.2.2 แบบประเมินดานเน้ือหา 

  5.2.3 แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ 

  5.2.4 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

  5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

 5.3 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย แบงเปน 2 ระยะ 

  ระยะที่ 1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

   1. ขั้นการวิเคราะห เปนขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอรและการเรียน

การสอน ไดแก การวิเคราะหเน้ือหา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และผูเรียน 

   2.  ขั้นการออกแบบ เปนขั้นตอนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู การประเมินผล บทบาทผูเรียนและ

ผูสอน และออกแบบจอภาพ 

   3. ขั้นการพัฒนา เปนขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร แบบสอบถาม และคูมือการใชงาน 

   4. ขั้นการทดลองใช ผูวิจัยเปนผูทดลองใชในระหวางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และผานการ

ตรวจสอบเบื้องตนจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

   5. ขั้นการประเมินผล เปนขั้นตอนการประเมินคุณภาพบทเรียนดานเน้ือหา และคุณภาพบทเรียนดานเทคนิค

และวิธีการ โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน  

  ระยะที่ 2 ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ One 

Group Pretest Posttest Design มีขั้นตอน ดังน้ี 

   1. ขั้นเตรียมผูเรียน ผูสอนชี้แจงรายละเอียดรายวิชา แนะนําการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

และทําแบบทดสอบกอนเรียน 

   2. ขั้นศึกษา นักเรียนศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง ดังน้ี 

    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 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

หาความพึงพอใจของนักเรียน และสรุปผลการวิจัย 

 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมตัวอยาง 
 

 5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบสถิติ t-test 
 

6. ผลการวิจัย 
 

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

  ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตัวอยางดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ตัวอยางหนาหลักของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 จากภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย หนาจุดประสงคการเรียนรู หนาบทเรียน หนา

แบบทดสอบกอนเรียน หนาแบบทดสอบหลังเรียน และหนาเกมเสริมทักษะ 

  6.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเน้ือหา 

รายการประเมิน 푥̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ดานเน้ือหา 4.65 0.32 มากที่สุด 

ดานรูปแบบการสอน 4.50 0.19 มากที่สุด 

ดานแบบทดสอบ 5.00 0.00 มากที่สุด 

ดานการประเมินผล 4.33 0.47 มาก 

โดยรวม 4.62 0.28 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 1  ผูเชีย่วชาญดานเน้ือหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู

ในระดับมากที่สุด ( x = 4.62, S.D. = 0.28) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน ไดแก ดาน

แบบทดสอบ ดานเน้ือหา และดานรูปแบบการสอน อยูในระดับมาก 1 ดาน คือ ดานการประเมินผล  

   6.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ

ดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการ 

รายการประเมิน 푥̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ดานการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน 4.33 0.00 มาก 

ดานการออกแบบ 4.33 0.00 มาก 

ดานเทคนิคการนําเสนอบทเรียน 4.75 0.17 มากที่สุด 

โดยรวม 4.47 0.24 มาก 
 

 จากตารางที่ 2  ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.47, S.D. = 0.24) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน คือ ดานเทคนิค

การนําเสนอบทเรียน อยูในระดับมาก 2 ดาน ไดแก ดานการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน และดานการออกแบบ  
 

 6.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น สรุปผลไดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

คะแนน คะแนนเต็ม 푥̅ ประสิทธิภาพ 

แบบฝกหัดระหวางเรียน (E1) 30 22.35 74.49 

ทดสอบหลังเรียน (E2) 30 24.20 80.65 
 

 จากตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 74.49/80.65 
 

 6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการ

จัดการเรียนรูดวยตนเอง สรุปผลไดดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบทดสอบ n x  s.d. df tคํานวณ tตาราง Sig 

กอนเรียน  46 10.96 4.04 
45 20.21* 1.68 0.00 

หลังเรียน  46 24.20 2.95 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 4 ไดคา tคํานวณ มีคาเทากับ 20.21 สูงกวา tตาราง ที่มีคาเทากับ 1.68 สรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 6.4. ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจดัการเรียนรูดวยตนเอง 

  ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการ

เรียนรูดวยตนเอง หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จส้ิน และไดนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐาน

เทียบกับเกณฑ สรุปผลไดดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ 푥̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ดานการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.74 0.11 มากที่สุด 

ดานกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 4.74 0.09 มากที่สุด 

ดานการทําแบบทดสอบ 4.82 0.08 มากที่สุด 

โดยรวม 4.77 0.05 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด ( x = 4.77, S.D. = 0.05 ) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ดาน คือ ดานการทํา

แบบทดสอบ ดานการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และดานกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  
 

7. สรุปผลการวิจัย 

 7.1 ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 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 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีคาเฉล่ียหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.4 

 7.5  ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น อยูในระดับมากที่สุด  เปนไป

ตามสมมตฐิานขอ 3.5 
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8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 8.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเน้ือหา พบวา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และดาน

เทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจากผูวิจัยได

กําหนดวัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวอยางชัดเจน ครอบคลุม และครบถวนตามเน้ือหาของรายวิชา และใช

วัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรเปนแนวทางในการออกแบบแผนการสอน ซ่ึงประกอบดวย วัตถุประสงค เน้ือหา 

กิจกรรมการเรียนรู  ใบงาน เกณฑการใหคะแนน และแบบทดสอบ ทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรที่มีความสมบูรณ สอดคลอง

กับ ยลดา กุมารสิทธ์ิ และอัจฉรีย พิมพิมูล (2560) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 8.2 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีคาประสิทธิภาพ 74.49/80.65 ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 

80/80 เน่ืองจากระยะเวลาในการทดลองใชกับกลุมตัวอยางมีระยะเวลาที่จํากัด สงผลใหผูเรียนไมสามารถทําแบบฝกหัดไดทัน

ตามเวลาที่กําหนด หรือทํางานไดทันแตผลงานยังขาดความสมบูรณ สงผลใหคา E1 ซ่ึงมาจากคะแนนเฉล่ียในการทํา

แบบฝกหัดระหวางภาคมีคา 74.49 ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวคือ 80 

 8.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนรูดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดี

ขึ้น และความรูที่ไดรับจะจดจําไดนาน การเรียนรูแบบสรางความรูดวยตนเองผานการลงมือทําและคิด จะทําใหเกิดการเรียนรู

อยางแทจริง (วิจารณ พานิช, 2556) สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับ ปญจพัฒน พัฒนญานนท (2559) ที่ไดศึกษาวิจัย 

เรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองค

ความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 8.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นผานการประเมินความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ ทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีคุณภาพ ประกอบกับมีการนําเสนอเน้ือหาทั้ง

ขอความ รูปภาพ เกมเสริมทักษะ มีสีสันสวยงาม และงายในการใชงาน สงผลใหไดรับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

สอดคลองกับ ปญจพัฒน พัฒนญานนท (2559) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองค

ความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียน

ออนไลนอยูในระดับมากที่สุด 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 9.1 ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใช ควรมีการจัดเตรียมความพรอมของหองปฏิบัติการ และเครื่อง

คอมพิวเตอรใหมีความพรอมกอนการใชงาน เน่ืองจากตองใชคอมพิวเตอรสําหรับศึกษาเน้ือหาบทเรียน  

 9.2 ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหสามารถใชไดกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรูเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 9.3 ควรมีการศึกษาผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนการสอนแบบอ่ืน ๆ เชน การ

เรียนรูแบบรวมมือ และการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน เปนตน 
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The Development of Learning Achievement of Grade 4 Students Using 
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บทคัดยอ  

 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 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) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลจาก

การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับดีมาก ( X  = 4.80, S.D. = 0.60)  

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

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 
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1. บทนํา  
 

 ปจจุบันในประเทศไทยเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทอยางยิ่งในการศึกษามีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใชกับการศึกษาในลักษณะตาง ๆ จากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลใหรูปแบบจัดการศึกษารูป

แบบเดิมคือ ยึดครูหรือผูสอนเปนศูนยกลางในการเรียนรู เปนการจัดการศึกษาในระบบเดิม ไมตอบสนองตอการจัดการศึกษา

อยางแทจริง (สุธาศินี สีนวนแกว : 2552) การจัดการศึกษาในปจจุบันตองมีลักษณะที่เปนระบบเปดมากขึ้น เนนเทคโนโลยีทาง

การศึกษา เปนการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 

 การนําคอมพิวเตอรมาพัฒนาส่ือการสอนหรือที่เรียกวา คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) 

เปนหน่ึงในส่ือเทคโนโลยีที่ถูกคัดเลือกมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการคิดการเรียนรูและการคนควาอยางตอเน่ืองซ่ึงปจจุบัน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดกลายเปนส่ือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส่ือหน่ึงที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายของวงการศึกษา

ไทยดวยคุณสมบัติพิเศษของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีขอไดเปรียบส่ืออ่ืน ๆ สามารถแสดงผลไดหลายรูปแบบอยาง

ตอเน่ือง ไมวาจะเปนภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบ และการปฏิสัมพันธ (Interactive) บวกกับความสามารถในการทํางาน

ของเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน ๆ ทําใหเปนส่ือที่ตอบสนองการเรียนการสอน ในรูปแบบเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง (Child 

Center) ไดอยางดียิ่งเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา ดวยกระบวนการที่สามารถคิดเปนทําเปน และแกปญหาเปน  

เพื่อเปาหมายใหนักเรียนเปนคนเกง คนดี และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข ดังน้ันหากนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ที่ไดรับการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ดีของส่ือน้ัน มาประกอบกับการจัดเตรียมหองเรียน หรือศูนยคนควาที่ถูกออกแบบให

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่อยูก็สามารถกอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพในอันที่จะพัฒนาตามเปาหมายที่ไดตั้งไวให

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

มัธยมศึกษาปที ่4 โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share)  

 2.2 เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น  

 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพอยูในระดับมาก  

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ลักขณา สริวัฒน (2557) กลาววา เทคนิคเพื่อนคูคิดเปนเทคนิคที่ผูสอนใชคูกับวิธีสอนแบบอ่ืนเปนเทคนิคที่ผูสอนตั้ง

คําถามหรือกําหนดปญหาใหแกผูเรียนซ่ึงอาจจะเปนใบงานหรือแบบฝกหัดก็ไดและใหผูเรียนแตละคนคิดหาคําตอบของตน

กอน แลวจับคูกับเพื่อนอภิปรายคําตอบ เม่ือม่ันใจวาคําตอบของคนถูกตองแลวจึงนําคําตอบไปอธิบายใหเพื่อนทั้งชั้นฟง 

ศิริชัย นามบุรี (2546) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI คือ การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางใหเปน

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเองและเกิดการเรียนรู ในโปรแกรมประกอบไปดวย เน้ือหาวิชา 

แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟก สี หรือ เสียง ภาพเคล่ือนไหว เพื่อดึงดูดให

ผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแสดงผลการเรียนใหทราบทันทีดวยขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกผูเรียน และ

ยังมีการจัดลําดับ วิธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละคน ทั้งน้ีตองมีการวางแผนในการผลิต

อยางเปนระบบในการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบที่แตกตางกัน 

ศิริชัย สงวนแกว (2534) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) หมายถึง  

การประยุกตนําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบตาง ๆ  

เชน การเสนอแบบติวเตอร แบบจําลองสถานการณ (Simulation) หรือแบบการแกไขปญหา (Problem Solving) เปนตน  

การเสนอเน้ือหาเปนการเสนอโดยตรงไปยังผูเรียนผานทางจอภาพ หรือแปนพิมพ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีส วนรวม  

วัสดุทางการสอนคือ โปรแกรมหรือคอรสแวร ซ่ึงปกติจะถูกเก็บไวในแผนดิสกหรือหนวยความจําของเครื่องคอมพิวเตอร พรอม

ที่จะเรียกใชไดตลอดเวลา การเรียนในลักษณะน้ี ในบางครั้งผูเรียนจะตองโตตอบ หรือตอบคําถามเครื่องคอมพิวเตอรดวยการ

พิมพ การตอบคําถามจะถูกประเมินโดยคอมพิวเตอร และจะเสนอแนะขั้นตอนหรือระดับในการเรียนขั้นตอไป กระบวนการ

เหลาน้ีเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางผูเรียน กับคอมพิวเตอร  

จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปความหมายของ คอมพิวเตอรชวยสอนหรือ CAI คือ การนําคอมพิวเตอรเพื่อมา

ประยุกตใชในการเรียนการสอน ซ่ึงเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนรูดวยตนเองใหเกิดการเรียนรู

เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ในโปรแกรมจะใชลักษณะในการนําเสนอหลากหลาย อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟก ภาพเคล่ือนไหว สี 

และเสียง เพื่อทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น และโปรแกรมจะประกอบไปดวย เน้ือหาวิชา แบบฝกหัด 

แบบทดสอบ เกม การแสดงผลการเรียนดวยขอมูลยอนกลับแกผูเรียน อีกทั้งยังมีการจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ 

เพื่อใหเหมาะสมแกผูเรียนอีกดวย ซ่ึงจะเห็นไดจากแผนภูมิการใชคอมพิวเตอรชวยสอนของผูสอน 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 เนตรนภา จัยวัฒน (2552: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องอาหารและโภชนาการ สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลัง

การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องอาหารและโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย

ครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สังกัดศูนยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เขมราฐนาแวง สานักงาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จํานวน 42 คน ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2551 ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลากโรงเรียนและหองเรียน เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องอาหารและโภชนาการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจานวน 40 ขอ ซ่ึงมีคาความยากงายตั้งแต .34 - .74 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .28 - .72 

และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ .96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช t – test แบบ Dependent Samples ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน เรื่องอาหารและโภชนาการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เทากับ 
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86.23/82.68 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อาหารและโภชนาการ กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01  

 วิชัย ลําไย (2551 : บทคัดยอ) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา

เทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐมที่เรียนรูดวยตนเองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน

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) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยชุดการเรียนดวย

ตนเองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตกับการเรียนดวยวิธีปกติ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่

ระดับ .05 และ 2) ความถึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการเรียนดวยตนเองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน

อินเทอรเน็ต อยูในเกณฑ “พึงพอใจมาก”  

ซ่ึงจากงานวิจัยที่ผูวิจัยไดศึกษา ทําใหผูวิจัยสามารถสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถดึงดูดความ

สนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น ผูวิจัยจึงไดนําบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนมาประกอบการสอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด ดวยโปรแกรม Adobe Captivate 9 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4 โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางบทเรียน 4 ขั้นตอน ดังน้ี  

  5.1.1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวิเคราะห ทําการศึกษาและวิเคราะหเน้ือหา เรื่อง ยาเสพติด และศึกษาเอกสารที่

เก่ียวของ วิเคราะหงานที่ปฏิบัติ ทรัพยากรตาง ๆ ในการสรางบทเรียน  

  5.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ ทําการออกแบบเน้ือหา แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยกําหนด

ขอบขายใหสอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไว กําหนดส่ิงที่ตองนําเสนองานทางหนาจอคอมพิวเตอร แบบทดสอบจะมี

ลักษณะเปนแบบปรนัย  

  5.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา จัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด ดวยโปรแกรม 

Adobe Captivate 9 โดยเตรียมเน้ือหาและนําเขาสูโปรแกรม จัดวางเน้ือหา แลวนําบทเรียนที่สรางขึ้นใหที่ปรึกษาและ

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองกอนนําไปใชจริง  

 5.1.4 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล รวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 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 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4/4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง จํานวน 24 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 
 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1867 

 5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

  5.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด ที่พัฒนาขึ้นดวยโปรแกรม Adobe Captivate 9  

  5.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ  

  5.3.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

  5.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

 5.4 วิธีดําเนินการวิจัย  

 การทดลองกับกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนดังน้ี  

  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 กิจกรรมดังภาพที ่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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ภาพที่ 2 ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 จากภาพท่ี 2 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียน เรื่อง ยาเสพติด ถาตองการเขาสู

บทเรียนใหนักเรียนคลิกปุมเขาสูบทเรียน (ข) หนาลงช่ือเขาบทเรียน เม่ือนักเรียนเขาสูบทเรียนแลวใหนักเรียนกรอกช่ือผูใชงานแลว

กดตกลง (ค) เนื้อหาบทเรียน (ง) แบบทดสอบ มีท้ังแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 30 ขอ  
 

 6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

ดานเน้ือหา 4.84 0.60 มากที่สุด 

ดานเทคนิค 4.76 0.62 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน มี 

คุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.84 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 ดานเทคนิคอยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.76 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62  
 

 6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  
  

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวย 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฏดังตารางที่ 2  
 

 

 

 

 

 

 

)ก (หนาเขาสูบทเรียน  )ข (หนาลงชื่อเขาบทเรียน  

)ค (หนาตัวอยางบทเรียน  )ง (หนาตัวอยางแบบทดสอบ  
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน X  
S.D. t-test 

กอนเรียน 24 12.70 1.56 
10.59 

หลังเรียน 24 23.29 2.07 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

 จากตารางที่ 2 พบวา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 12.70 

และ 23.29 ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูง 

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

 6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  
 

ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X

 
S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.84 0.60 มากที่สุด 

2. ดานเทคนิค 4.76 0.62 มากที่สุด 

3. ดานการจัดการบทเรียน 4.82 0.59 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.80 0.60 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนดานเน้ือหาอยูระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียดาน

เน้ือหา เทากับ 4.84 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 ดานเทคนิคมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.76 คา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 ดานการจัดการบทเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.82 คาสวน เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 และผลการประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.80 คาสวน เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 
 

7. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

7.1 สรุปผล  

  7.1.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด ที่พัฒนาขึ้นผานการประเมิน

จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีคาอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.80 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61  

 7.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง ยาเสพติด หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 7.1.3 นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย มีความพึงพอใจ 

อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.80 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 
 

 7.2 การอภิปรายผล 

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องยาเสพติด สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share) สามารถแกปญหาที่

เกิดขึ้นไดจริงและการใชส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนเกิดความสนใจในรายวิชาที่เรียนมากขึ้นพิจารณาได
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จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีกทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นิวาดี นิวาดโสภณ (2555 : บทคัดยอ) ที่วิจัยเรื่อง

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องขอมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดนางแกว 

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน หลังเรียนสูง 

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการประเมินของนักเรียนมีคุณภาพระดับดี ความพึงพอใจของผูเรียนที่มี 

ตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.28 ,S.D. = 0.65) 

นอกจากน้ียังเปนการประยุกตใชกับรายวิชาตาง ๆ ไดโดยการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
 

 7.3 ขอเสนอแนะ  

 จากการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  

  7.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ยาเสพติด สามารถนาไปบูรณาการเน้ือหาในวิชาอ่ืน เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนได  

  7.3.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรเพิ่มกิจกรรมหรือเกมการเรียนรูใหมีความนาสนใจ

ยิ่งขึ้น  

  7.3.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนระหวางกลุมที่ใชการเรียนการสอนปกติ และกลุม 

ที่เรียนรูผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1574145226@webmail.npru.ac.th, and 2noppadon@webmail.npru.ac.th  

 

บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิครวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกับเทคนิค

รวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

จํานวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกับ

เทคนิครวมกันคิด เรื่อง งานชาง ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         

3) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมาก ( X = 4.35, 

S.D. = 0.56) 2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมากที่สุด   

( X = 4.65, S.D. = 0.51) 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เทคนิคการสอนแบบรวมกันคิด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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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 pre-

test 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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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1873 

1. บทนํา  
 

การศึกษามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงเปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรู

ตามศักยภาพอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ทั้งน้ี 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 สมาชิกทุกคนจะไดคะแนนเทากัน ครูตองมีวิธีการคัดเลือกสมาชิก ใหทุกคนในกลุมมี

โอกาสถูกคัดเลือกเทากัน ซ่ึงอาจใหสมาชิกกําหนดหมายเลข เชน ถามี 4 คน ก็กําหนดเปนหมายเลข 1 2 3 หรือ 4 แลวจึงสุม

เลือกดวยการจับฉลาก จับไดหมายเลขใด สมาชิกหมายเลขน้ันเปนตัวแทนตั้งแตเปดภาคเรียนใหมมาน้ี สามารถสรางความ

สนุกสนาน สรางความสุข ทําใหนักเรียนมุงม่ัน ตั้งใจ เอาใจใสตอการเรียนไดเปนอยางด ี  

จากการสังเกต และการสัมภาษณครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 1 

วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา นักเรียนเกิดความเบื่อหนายขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อนใน

หองเรียน และในสภาพการเรียนการสอนจริงน้ัน ครูผูสอนใชเน้ือหาในตําราเรียน และมีเพียงสไลดรูปตัวอยางเพียงไมก่ีรูปทําให 

ทําใหนักเรียนขาดความสนใจ และเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน ขาด

ความสนใจและไมเห็นภาพในเรื่องที่จะเรียนได และทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงค ที่ผูสอนตั้งไวได 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 และผูเรียนมีการทักษะจดจําเน้ือหาไดดีมากขึ้น และการจัดการสอนแบบรวมมือ ผูเรียนสามารถ

แลกเปล่ียนความรูและทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิครวมกันคิดเรื่อง งานชาง สําหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิครวมกันคิดเรื่อง งานชาง 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

นักเรียนที่ เ รียนดวยบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน              

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 จิราพร  จารยปญญา (2556) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง ซอฟตแวร

คอมพิวเตอร โดยการใชบทเรียนสําเร็จรูป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 ผลของการวิจัย พบวาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน มีประสิทธิภาพเทากับ 80.10/79.40 คา E1 สูงกวาเกณฑที่กําหนด สวนคา E2 ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวที่ 80/80 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของ

ผูเรียนอยูในระดับมาก บทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพในระดับพอใช สามารถนําไปใชประกอบการเรียนการ

สอนหรือใชสอนเสริมได 

 เถลิงศักดิ์  ดอนพรมมะ (2556) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยการใชบทเรียนสําเร็จรูป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลของการวิจัย พบวานักศึกษาที่ผาน

กระบวนการเรียนรูดวยบทเรียน E–Learning วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเทากับ 77.80/81.69 และ

นักเรียนที่เรียนรูดวยบทเรียน E–Learning วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาคะแนน

แบบทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ธนัญญา  ปญญาบุญ (2556) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลของการวิจัย พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บมีประสิทธิภาพของบทเรียน

เทากับ 1.13 สูงกวาเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับมาก 

 ศุภรา แสงแกว (2552) ทําการวิจัยในหัวขอเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ปรากฏการณของ

โลกและเทคโนโลยีอวกาศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ มีประสิทธิภาพเทากับ 89.85/ 88.97 มีคาดัชนี

ประสิทธิผลเทากับ 0.76 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ปรากฏการณของโลกและ เทคโนโลยีอวกาศ 

มีคาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความคงทนใน

การเรียนหลังเรียน 2 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง 

ปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 4.33) 

 Ozmen, Haluk (2008 : 423) ไดศึกษาอิทธิพลของคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอการรับรูและการสรางความเขาใจ

ของผูเรียนเรื่องการรวมตัวทางเคมีและทัศนคติที่มีตอวิชาเคมีจากการศึกษาโดยใหนักเรียนเรียนรูจากคอมพิวเตอรชวยสอน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยมีผลคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงขึ้น และนักเรียนยังมีทัศนะคติตอการเรียนวิชาเคมีโดยมี

ความพึงพอใจตอการเรียนเพิ่มมากขึ้นดวย สรุปไดวา การใชคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหรูปแบบการเรียนการสอนมีการพัฒนา

มากยิ่งขึ้น 

 จึงสรุปไดวา จากงานวิจัยที่เก่ียวของ การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการใชเทคนิครูปแบบการสอนแบบ

รวมกันคิด สามารถทําใหผูเรียนน้ันมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ขึ้น จึงเห็นวาการจัดการเรียนการสอนดวยการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน และเทคนิครูปแบบการสอนแบบรวมกันคิดน้ันทําใหผูเรียนมีความรูและมีการพัฒนาที่มากขึ้นกวาการ

เรียนการสอนแบบปกติ และมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 2 หอง จํานวน 61 คน  

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธี

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิครวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูวิจัย ไดดําเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model มีลําดับขั้นตอน

ดังตอไปน้ี 

5.2.1.1 ขั้นการวิเคราะห ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชางานชาง เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะห

เน้ือหากับจุดประสงคในรายวิชา ศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบรวมกันคิด เพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารตาง ๆ และศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ 

5.2.1.2  ขั้นออกแบบ แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมกันคิด บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเครื่องมือ

ประเมินผล 

 5.2.1.3  ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดยใชโปรแกรม Adobe Captivate 

 5.2.1.4 ขั้นนําไปใชผูวิจัยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาแบบหน่ึงตอ

หน่ึงและแบบกลุมเล็กเพื่อตรวจสอบการควบคุมการแสดงผลและหาขอผิดพลาดของบทเรียนดําเนินการแกไขปรับปรุงกอนที่จะ

นําไปใชจริง ขั้นนําไปใช  

 5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน

คุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอแนะนําที่ไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ความเหมาะสมของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิด ดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตส่ือโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ผลการ

ประเมินพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดีมาก ( x  = 4.35, S.D. = 0.56) 

      5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับรางโดยมี

ลักษณะเปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับคะแนน (Rating Scale) ไดแก 5 คะแนน คือ มากที่สุด 4 

คะแนน คือมาก 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอย และ 1 คะแนนคือนอยที่สุด โดยผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบ

เดียวทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมไดจากน้ันนําแบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่

ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง 

            5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 40 ขอหลังจาก

น้ันนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปประเมินหาคาความเที่ยงตรง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ผลการประเมินพบวา

แบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 32 ขอ และผูวิจัยเลือกขอสอบเพื่อนําไปใชจํานวน 30 ขอ 

  5.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนผู วิจัยจัดทํา

แบบสอบถามฉบับรางโดยมีลักษณะเปนคําถามปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับคะแนน (Rating Scale) ไดแก5 

คะแนน คือ มากที่สุด 4 คะแนน คือมาก 3คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือนอยและ 1 คะแนนคือนอยที่สุดโดยผูตอบ

เลือกตอบเพียงคําตอบเดียวทั้งน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอเพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมไดจากน้ันนําแบบสอบถามฉบับ
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รางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษาผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพ

แบบสอบถามฉบับจริง 
 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5.3.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน 

5.3.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ วิธีการบันทึกผล

การทดสอบของผูเรียน 

 5.3.3 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อนําคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนไปใชในการแบงกลุม

ผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูแบบรวมกันคิดโดยกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุม ๆ ละ 

4-5 คน ซ่ึงประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียนออน 1 คน 

5.3.4 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง งานชาง โดยแบงเปน 3 

หนวยยอยดังน้ี คือ 1) หลักการซอมแซมอุปกรณเครื่องมือและเครื่องใช 2) การซอมแซมอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช  3) 

ประโยชนและความปลอดภัยของการซอมแซมอุปกรณเครื่องมือและเครื่องใช โดยใหผูเรียนเขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน ในรายวิชางานชางที่ไดสรางขึ้น และทําใบงานกลุมหลังจบการเรียนในแตละหนวย 

5.3.5  เม่ือผูเรียนเขาเรียนครบทั้งหมด 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลังจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จส้ิน

แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

5.3.6 หลังจากน้ัน ทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป 
 

5.4 การวิเคราะหขอมูล  

 5.4.1 การวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 5.4.2 การวิเคราะหขอมูล คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 5.4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนใช t-test 

dependent 

 5.4.4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

6. ผลการวิจัย 
 

 ผลการดําเนินงานวิจัยมีดังน้ี 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ

รวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีรายละเอียดดังภาพที่ 1 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1877 

                 
(ก) หนาตาง Login                      (ข) เมนูหลัก                 (ค) ตัวอยางเมนูบทเรียน   

 

                
        (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ          (จ) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน         (ฉ) ตัวอยางเกมรับคํา 
 

ภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน 
 

จากภาพที ่1 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย ภาพ (ก) หนา Login ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนแบบรวมกันคิด เรื่อง รวมกันคิด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหนักเรียนพิมพชื่อลงในชองวาง แลวกดปุม ตก

ลง ภาพ (ข) เมนูหลัก ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรม จุดประสงคการเรียนรู 

วิธีการใชงานโปรแกรม ผูจัดทํา ภาพ (ค) ตัวอยางเมนูของแตละบทเรียน ภาพ (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ ภาพ (จ) ตัวอยาง

เน้ือหาในบทเรียน และ ภาพ (ฉ) เกมรับ เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนและไมเกิดความเบื่อหนาย 
 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ  
 

รายการประเมิน     X  S.D. ความหมาย 

1. ดานเน้ือหา 4.27 0.67 มาก 

2. ดานตัวอักษร 4.40 0.72 มาก 

3. ดานภาพน่ิง 4.42 0.58 มาก 

4. ดานการปฏิสัมพันธ 4.33 0.29 มาก 

ภาพรวม 4.35 0.56 มาก 

 

จากตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานไดประเมินคุณภาพ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.35, S.D.= 0.56)     
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6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 สรุปไดนักเรียนที่เรียนดวยวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิด เรื่อง งานชาง      

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 
 

 6.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิด เรื่อง งานชาง 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิดเรื่อง งานชาง 

  

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 
 

 จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกันคิด เรื่อง งานชาง สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ในครั้งน้ีสรุปไดวา  

การทดสอบ จํานวนนักเรียน X  S.D. t-test P 

กอนเรียน 30 12.90 3.19 
18.24 .000* 

หลังเรียน 30 25.00 2.10 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

คาเฉล่ีย 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. เสียงบรรยายเน้ือหา 4.60 0.61 มากที่สุด 

10. นักเรียนพอใจที่ไดทําใบงานเพื่อทบทวนความรู 4.70 0.46 มากที่สุด 

11. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอน 4.83 0.34 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.65 0.51 มากที่สุด 
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7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.35, S.D.=0.56)  

7.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่ สุด  ( x =4.65, 

S.D.=0.51) 
 

8. อภิปรายผล 
 

8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมาก ( x =4.35 S.D.=0.56) 

แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ เน่ืองจากมีกระบวนการในการพัฒนาที่มีมาตรฐานตาม

กระบวนการของ ADDIE Model ซ่ึงมีลําดับขั้นตอนที่ชวยกํากับใหบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในแตละขั้นตอนของการ

พัฒนา และมีการประเมินผลการพัฒนาในทุก ๆ ขั้นตอน 8.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมกัน

คิด เรื่อง งานชาง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เน่ืองจากเทคนิคการ

เรียนการสอนดวย รวมกันคิด สามารถชวยกระตุนใหผูเรียนเรียนแบบรวมมือ และแสวงหาคําตอบดวยกันเปนกลุม สงเสริมให

ผูเรียนมีสวนรวม และไดพัฒนาการคิดวิเคราะหแบบกลุม  และ 8.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.65, S.D. = 0.51) เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหนักเรียน

ไดเรียนรูดวยวิธีการใหมนักเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองการเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางด ี
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4) หาความพึงพอใจของผูเรียน

ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยม        

ฐานบินกําแพงแสน จํานวน 41 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

แบบประเมินดานเน้ือหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความ 

พึงพอใจของผูเรียน วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติ t-test 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาประสิทธิภาพ 90.57/91.30 3) ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  

ชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.50, S.D. = 0.13) 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  การเรียนรูดวยตนเอง  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1881 

Abstract 
 

The objectives of this research were 1) to develop the computer assisted instruction for self-

directed 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 pre-

test 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  

 

 การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระหน่ึงที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ

พื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถนําความรูเก่ียวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ และ

เทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551) แตการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป พบวา ผูสอนยังใชวิธีการศึกษาที่มุงใหการศึกษาเปนการถายทอดจากคนรุนหน่ึง

สูคนอีกรุนหน่ึงโดยใชความรูผานตํารา ครู อาจารยทําหนาที่ในการถายทอดความรู ซ่ึงกระบวนการเรียนดังกลาวสงผลให

ผูเรียนขาดกระบวนการเรียนรูที่เขมแข็ง ไมไดชวยใหผูเรียนเกิดการคิดดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต (เขมกร อนุภาพ, 

2560) การสอนเปนแบบบรรยาย ไมมีส่ิงเราใจใหเกิดการเรียนรู เปนผลใหประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอน ไดแก 

ความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนไมสนใจเรียน และเกิดความเบื่อหนาย (เมษา พูลสวัสดิ์ และนวลศรี ชํานาญกิจ, 2559) 

สงผลผูเรียนใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา เน่ืองจากความรูสึกของผูเรียนมีความสําคัญตอการเรียนรู เพราะความรูสึกและเจต

คติของผูเรียนมีอิทธิพลตอกระบวนการรับรูเพื่อเกิดการเรียนรูของผูเรียน คือทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน ทําให

เกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ (เขมกร อนุภาพ, 2560) 

  สังคมในปจจุบันเต็มไปดวยขาวสารตาง ๆ ที่มีผลตอการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจของผูคน การรับรูขาวสารและ

ขอมูลเหลาน้ีเก่ียวของโดยตรงกับการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของการเรียนรูดวยตนเอง (เขมกร อนุภาพ, 2560) 

การเรียนรูแบบนําตนเอง ยังมีสวนสําคัญกับการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูเน่ืองจากในโลกปจจุบัน ความรูตาง ๆ สามารถถูก

ถายทอด และเรียนรูไดโดยการใชเทคโนโลยีเปนส่ือกลาง คนที่มีการเรียนรูแบบนําตนเอง จะสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

ตนเองได โดยการเรียนรูไดในรูปแบบของ การสืบคนไดอยางอิสระ (Teo, etal., 2010 อางถึงใน อมรินทร เทวตา และ คณะ, 

2557) 

 เขมกร อนุภาพ (2560) ไดศึกษาวิจัยและพบวา การนําเอาการเรียนรูแบบนําตนเองมาใชกับการเรียนรูวิชา

คอมพิวเตอรของนักเรียนทําใหนักเรียนมีความสนใจการเรียนยิ่งขึ้น เปนการกระตุนใหมีความมุงม่ัน ความตั้งใจ นักเรียนจะ

สามารถเปนผูควบคุมตนเอง มีอิสระในการทํางาน และพบวา การเรียนรูแบบนําตนเองทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได

ตามความสามารถของนักเรียนแตละคน ซ่ึงเปนการพัฒนาตนเองไปสูการเรียนรูระดับสูงตอไป 

 จากการศึกษาผลการวิจัย พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนส่ือคอมพิวเตอรที่มีบทบาทสําคัญกับระบบการศึกษา เน่ืองจากการใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรสามารถนําเสนอและแสดงผลทั้งดานขอมูล ภาพ เสียง และวีดีโอ สามารถสรางระบบการมีปฏิสัมพันธแบบ

โตตอบ ทําใหการเรียนรูยุคใหมประสบความสําเร็จดวยดี (ยืน ภูวรรณ, 2546) 

 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหนักเรียนสามารถนําการเรียนรูแบบนําตนเองไป

พัฒนาการเรียนรูของตนเอง โดยผูเรียนสามารถแสวงหาแหลงความรู ส่ือการเรียน 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

สันติสุขและเอ้ืออาทร ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

  2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

 3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง 

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 

 3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการ

เรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 

 3.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาประสิทธิภาพตามเกณฑ 90/90  

 3.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ

จัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.5 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับมาก 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

  4.1.1 คอมพิวเตอรชวยสอน 

   คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงซ่ึงใชความสามารถของ

คอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสมอันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน ภาพเคล่ือนไหว และเสียง

เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่สําคัญ

ก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู องคประกอบที่สําคัญของคอมพิวเตอร

ชวยสอน คือ สารสนเทศ ความแตกตางระหวางบุคคล การโตตอบ และการใหผลปอนกลับโดยทันท ี(จักรี สวัสดิมงคล, 2557) 

  4.1.2 การจัดการเรียนรูโดยผูเรียนนําตนเอง  

   การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนนําตนเอง หมายถึง การใหโอกาสผูเรียนวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึง

ครอบคลุมการวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตน การตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการเรียนรู การเลือกวิธีเรียนรู 

การแสวงหาแหลงความรู การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมทั้งการประเมินตนเอง โดยครูอยูในฐานะกัลยาณมิตร ทํา

หนาที่กระตุนและใหคําปรึกษาผูเรียนในการวินิจฉัยความตองการ กําหนดวัตถุประสงค ออกแบบแผนการเรียนรู และ
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จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ แหลงขอมูล รวมทั้งรวมเรียนรูไปกับผูเรียนและติดตามประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวย (ทิศนา 

แขมมณี, 2553)    
 

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  ปญจพัฒน พัฒนญานนท (2559) ที่ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองค

ความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองประกอบบทเรียนออนไลนหลังเรียนสูงกวากอน

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 เคร่ืองมือการวิจัย 

  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

  5.2.2 แบบประเมินดานเน้ือหา 

  5.2.3 แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ  

  5.2.4 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  

  5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวย

ตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 

 5.3 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย แบงเปน 2 ระยะ  

  ระยะที่ 1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

   1. ขั้นการวิเคราะห เปนขั้นตอนการวิเคราะหเน้ือหารายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 

   2. ขั้นการออกแบบ ไดแก การออกแบบแผนการจัดการเรยีนรู ไดแก วัตถุประสงค เน้ือหา ใบงาน เกณฑการ

ประเมินผล แบบทดสอบ และออกแบบหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

   3. ขั้นการพัฒนา เปนขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

   4. ขั้นการทดลองใช ผูวิจัยเปนผูทดลองใชในระหวางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และผาน

การทดลองใชเบื้องตนจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย  

   5. ขั้นการประเมินผล เปนขั้นตอนการประเมินคุณภาพดานเน้ือหา และดานเทคนิคและวิธีการ  โดย

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 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 ดังน้ี  

   1. ผูสอนบอกจุดประสงค ชี้แจงขั้นตอนการเรียนรู และสาธิตการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

   2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

   3. นักเรียนศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  ตัวอยางดังภาพที่ 1 

   4. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  

   5. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  

   6. สรุปผลการดําเนินการวิจัย 

 
 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบสถิติ t-test 
 

 

6. ผลการวิจัย 
 

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

  ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตัวอยางดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

  6.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเน้ือหา 

รายการประเมิน 푥̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ดานเน้ือหา 4.28 0.23 มาก 

ดานรูปแบบการสอน 3.83 0.19 มาก 

ดานแบบทดสอบ 4.33 0.00 มาก 

ดานการประเมินผล 4.33 0.00 มาก 

โดยรวม 4.19 0.24 มาก 
 

 จากตารางที่ 1  ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู

ในระดับมาก ( x = 4.19, S.D. = 0.24) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานเน้ือหา ดาน

รูปแบบการสอน และดานแบบทดสอบ และดานการประเมินผล  

   6.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ

ดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการ 

รายการประเมิน 푥̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ดานการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน 4.17 0.24 มาก 

ดานการออกแบบ 4.17 0.19 มาก 

ดานเทคนิคการนําเสนอบทเรียน 3.92 0.50 มาก 

โดยรวม 4.08 0.14 มาก 
 

 จากตารางที่ 2  ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.08, S.D. = 0.14) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการ

สรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน ดานการออกแบบ และดานเทคนิคการนําเสนอบทเรียน  
 

 6.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สรุปผลไดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

คะแนน คะแนนเต็ม 푥̅ 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  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบทดสอบ n x  s.d. df tคํานวณ tตาราง Sig 

กอนเรียน  41 20.56 2.64 
40 18.16* 1.68 0.00 

หลังเรียน  41 27.39 1.41 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 4 ไดคา tคํานวณ มีคาเทากับ 18.16 สูงกวา tตาราง ที่มีคาเทากับ 1.68 สรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 6.4. ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังจากจัดกิจกรรม

การเรียนรูเสร็จส้ิน และไดนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ สรุปผลไดดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ 푥̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ดานการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.44 0.36 มาก 

ดานกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 4.57 0.25 มากที่สุด 

ดานการทําแบบทดสอบ 4.50 0.10 มากที่สุด 

โดยรวม 4.50 0.13 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด ( x = 4.50, S.D. = 0.13 ) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุด 2 ดาน คือ ดานกิจกรรมการ

เรียนรูดวยตนเอง และดานการทําแบบทดสอบ และอยูในระดับมาก 1 ดาน คือ ดานการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

 7.1 ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 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 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีคาเฉล่ียหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.4 

 7.5 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น อยูในระดับมากที่สุด เปนไป

ตามสมมติฐานขอ 3.5 
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8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 8.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเน้ือหา พบวา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก และดานเทคนิคและ

วิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก  

 8.2 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีคาประสิทธิภาพ 90.57/91.30  เปนไปตามเกณฑที่ตั้ง

ไว คือ 90/90  

 8.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 8.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  

 ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรไวอยางชัดเจน ครอบคลุม และครบถวนตามเน้ือหาของ

รายวิชา ซ่ึงเปนการเริ่มตนที่ดีในพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร (มนตชัย เทียนทอง, 2545) และใชวัตถุประสงคของบทเรียน

คอมพิวเตอรมาเปนแนวทางในการออกแบบแผนการสอน แผนการสอนไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

จํานวน 3 คน และบทเรียนคอมพิวเตอรไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน จึงได

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมที่จะนําไปใชประกอบในการเรียนการสอน ประกอบกับแบบทดสอบ

ไดผานการประเมินคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจนไดแบบทดสอบที่อยูในเกณฑที่

สามารถนํามาใชวัดความรูของผูเรียนได สงผลใหผลการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยทั้ง 5 ขอ 
 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหสามารถใชงานบนอินเทอรเน็ต และบนอุปกรณพกพาได และควรเพิ่มเติมให

สามารถจัดเก็บขอมูลพื้นฐานดวยระบบจัดการฐานขอมูล เพื่อใหบทเรียนคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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การพัฒนาทกัษะการจําคําศพัทโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม  

รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคําศพัทในชีวิตประจําวัน สําหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปที่ 2  

Development of Vocabulary Recognition Skills using Computer Assisted 

Instruction Game in English Courses on Everyday vocabulary 

for Grade 2 Students 
 

กิตติพงษ กุณาใจ1และ สุมาลี สิกเสน2  
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1supermiketh@hotmail.com and 2sumaleesik@gmail.com 
 

บทคัดยอ  
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง

คําศัพทในชีวิตประจําวัน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหนองปากโลง จํานวน 25 คน 

คัดเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ีไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม 2) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมากที่สุด          

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ 3) ผลการศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉล่ียเทากับ 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 
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1. บทนํา  
 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ถูกนํามาใชส่ือสารกับคนทั่วโลก  และเปนภาษาที่คนตางชาติตางภาษานิยมใชส่ือสาร

ระหวางประเทศกันเปนอยางมากมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันน้ีซ่ึงเปนยุคของขอมูลขาวสาร    ) Information Technology : IT) 

ภาษาอังกฤษยิ่งเพิ่มความจําเปนมากขึ้น  เห็นไดจากตามสถานที่สําคัญตาง ๆ จะมีภาษาอังกฤษรวมอยูดวยเสมอ  ในหนังสือ

เรียน หนังสือพิมพบางฉบับที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการถายทอดวิทยาการตาง ๆ และส่ืออิเล็กทรอนิกสอีกมากมายที่

อยูในรูปของภาษาอังกฤษซ่ึงแพรหลายในปจจุบัน (สายใจ ฉิมมณี, 2556) 

 ทักษะการอานเปนทักษะที่ มีความสําคัญตอผูเรียนภาษาอังกฤษครูผูสอนจึงจําเปนตองพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษใหกับผูเรียนตั้งแตระดับประถม ดังที่ บัณฑิต ฉัตรวิโรจน (2549, 1) ไดกลาววา ยุคขาวสารขอมูล คนที่สามารถ

อานภาษาอังกฤษไดดีกวายอมสืบคนและพัฒนาทุกดานไดมากกวา น้ันหมายความวา การศึกษาหาความรูเพื่อประกอบอาชีพใน

อนาคตยอมมีแนวโนมที่ดีกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเริ่มตนพัฒนาทักษะการอานภาษาตั้งแตวัยเยาว จึงถือไดวาวิชา

ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ตองพัฒนาทักษะการอานควบคูไปกับการดําเนินชีวิตประจาวัน จึงจะทําใหการเรียนรู และการดําเนิน

ชีวิตประสบผลสําเร็จสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับ วิสาข จัติวัตร (2543, คํานํา) ไดกลาววา การอานภาษาอังกฤษเปนทักษะที่มี

ความสําคัญมากในยุคของขอมูลขาวสาร ผูที่มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษยอมมีโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารจาก

ส่ือตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ครูสอนภาษาอังกฤษจาเปนอยางยิ่งที่จะเรียนรูกลวิธีการสอนที่สามารถชวยพัฒนาให

ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ 

 จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําศัพทใน

ชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปนความรูเบื้องตนที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ซ่ึงไดจัดทํามาในรูปแบบ CAI (Computer 

Assisted Instruction) ซ่ึงประกอบกับการทํากิจกรรมภายในหองเรียน ทั้งน้ีเพื่อใชส่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมทั้งสงเสริม

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเกิดความนาสนใจและพัฒนาทักษะดานการ ฟง พูด อาน และเขียน ภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคําศัพทในชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมที่

พัฒนาขึ้น  

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม รายวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องคําศัพทในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที ่2 ที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยูในระดับมาก 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 4.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 

 วุฒิชัย ประสารสอย (2547) ไดใหความหมายของบทเรียนชวยสอนไววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ 

บทเรียนซีเอไอ ซ่ึงมาจากคําในภาษาอังกฤษ คําวา Computer-Assisted Instruction, Computer-Aid Instruction; CAI 

เปนการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือชวยถายโยงเน้ือหาความรูไปสูผูเรียน 

กฤษมันต วัฒนาณรงค (2536) กลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึงบทเรียนที่ไดกระทําไวอยางเปน

ระบบเพื่อใชกับคอมพิวเตอรโดยการนําเสนอเน้ือหาที่ตองการใหผู เรียนไดมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรโดยตรงตาม

ความสามารถของผูเรียน  

กิดานันท มลิทอง (2554) กลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน เปนส่ือการสอนที่เปนเทคโนโลยีระดับสูง เม่ือมีการ

นําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชจะทําใหการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธกันไดในระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอรเชนเดียวกับ

การเรียนการสอนระหวางครูกับผูเรียนที่อยูในหองเรียนปกตินอกจากน้ีคอมพิวเตอรยังมีความสามารถในการตอบสนองตอ

ขอมูลที่ผูเรียนปอนเขาไปไดทันทีโดยผูเรียนสามารถไดเรียนรูจากโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบตาง ๆ เชน 

ภาพกราฟก ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวประกอบเสียงซ่ึงเปนการชวยเสริมแรงในการเรียนรูใหแกผูเรียน 

ยืน ภูวรวรรณ (2555) กลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน เปนโปรแกรมที่ไดนําเน้ือหาและจัดลําดับการสอนมา

บันทึกไวอยางเปนระบบ โดยนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมกับผูเรียน  

ทักษิณา สวนานนท (2530) กลาวถึงความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา เปนการนําคอมพิวเตอรมาใช

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การทบทวน การทําแบบฝกหัด หรือการวัดผล โดยใหนักเรียนไดน่ั งเรียนอยูหนา

คอมพิวเตอรแตละเครื่อง แลวเรียกโปรแกรมที่จัดเตรียมไวเฉพาะสําหรับการสอนเน้ือหาน้ันมาแสดงผลบนจอ โดยจะแสดง

เรื่องราวเปนคําอธิบาย เปนบทเรียน หรือเปนรูปภาพใหผูเรียนไดอานหรือดู ซ่ึงผูเรียนแตละคนอาจมีความรูความเขาใจไม

เหมือนกัน และจัดทําแบบทดสอบดวยการตอบคําถามซ่ึงมีอยูในบทเรียน และคอมพิวเตอรก็จะประมวลผลและแจงผลให

ผูเรียนไดรับทราบ 
 

4.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

วรรณพร  ศิลาขาว (2538) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการเรียนรูคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่6 จากการสอนโดยใชแบบฝกหัดที่มีเกมและไมมีเกมประกอบ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 60 คน โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียน

จากการสอนโดยใชแบบฝกหัดที่ไมมีเกมประกอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่เรียนจากการสอนโดยใช

แบบฝกหัดที่มีเกมประกอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

อนุภาค ดลโสภณ (2552) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในดานการฟง การพูด การอาน 

การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการสอนโดยใชเกมและการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียน

ที่ไดรับการสอนภาษาอังกฤษโดยใชเกมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ .01 ในกลุมที่สอนโดยเกมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงกวาการสอนตามคูมือครู 
 

5.  วิธีการดําเนินการการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 

 5.1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 25 คน โรงเรียนบานหนองปากโลง ปการศึกษา 

2560 
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1893 

 5.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 25 คน โรงเรียนบานหนองปากโลง ป

การศึกษา 2560 คัดเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 

  5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม รายวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่อง  คําศัพทในชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปที ่ 2 โรงเรียนบานหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม 

 5.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  รายวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องคําศัพทในชีวิตประจําวัน  สําหรับ

นักเรียนประถมศึกษาปที ่2 

 5.2.3 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค  ) IOC) 

 5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหาและเทคนิค 

 5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน  หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  รายวิชา

ภาษาอังกฤษ เรื่องคําศัพทในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2 
 

5.3 วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอน ดังน้ี 

 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

ประถมศึกษาปที ่2 มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 
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         (ก) หนาเขาสูบทเรียน                                    (ข) หนาลงชื่อเขาบทเรียน 

 

        (ค) หนาตัวอยางบทเรียน   (ง) เกมประกอบการเรียน 
 

ภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

จากภาพที่  2 พบวา ทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียน เรื่อง คําศัพทใน

ชีวิตประจําวัน ถาตองการเขาสูบทเรียนใหนักเรียนคลิกปุมเขาสูบทเรียน (ข) หนาลงชื่อเขาบทเรียน เม่ือนักเรียนเขาสูบทเรียน

แลวใหนักเรียนกรอกชื่อผูใชงานแลวกดตกลง (ค) เน้ือหาบทเรียน (ง) เกมประกอบการเรียน 
 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

  ตารางที ่1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

ดานเน้ือหา 4.66 0.28 มากที่สุด 

ดานเทคนิค 4.55 1.79 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.60 1.03 มากที่สุด 

 

จากตารางที ่1 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3 ทาน  มี

คุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด  มีคาเฉล่ียเทากับ  4.66 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.28 ดานเทคนิคอยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.55 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.79 และผลประเมินในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด  คาเฉล่ีย

เทากับ 4.60 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 
 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฏดังตารางที่ 2 
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    ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สภาพการเรียน N X  S.D. t-test 

กอนเรียน 25 13.96 1.99 18.762* 

 หลังเรียน 25 22.76 1.76 

 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

จากตารางที่  2  พบวา  การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม  รายวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องคําศัพทใน

ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2 จํานวนนักเรียน 25 คน  พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 13.96 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 22.76 

ตามลําดับ 
 

6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
 

  ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.38 0.53 มาก 

2. ดานเทคนิค 4.56 0.46 มากที่สุด 

3. ดานการประยุกตใชงาน 4.46 0.52 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.46 0.57 มาก 
 

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

ผูวิจัยพัฒนาขึ้น พบวา ดานเน้ือหาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.38 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 ดาน

เทคนิคมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.56 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 ดานการ

ประยุกตใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 และผลการ

ประเมินในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 
 

7. สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

7.1  สรุปผล 

7.1.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คําศัพทในชีวิตประจําวัน ที่พัฒนาขึ้นผาน

การประเมินจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีคาอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.60 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

1.03 

7.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เรื่อง คําศัพทในชีวิตประจําวัน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.1.3 นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 
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7.2   ขอเสนอแนะ 

จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคําศัพทในชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหนองปากโลง ดวยเทคนิคการเรียนรูรูปแบบเกม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

7.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คําศัพทในชีวิตประจําวัน สามารถนําไปปรับเปล่ียนเน้ือหาในวิชา

อ่ืน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

7.2.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู 

7.2.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางกลุมที่ใชการเรียนการสอนปกติ 

และกลุมที่เรียนรูผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 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) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D. = 0.50) 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  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 
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1. บทนํา 
 

คอมพิวเตอรชวยสอน เปนหน่ึงในส่ือเทคโนโลยีที่ถูกคัดเลือกมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการคิด การเรียนรู และ

การคนควาอยางตอเน่ือง ซ่ึงปจจุบัน CAI ไดกลายเปนส่ือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส่ือหน่ึงที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายของ

วงการศึกษาไทย ดวยคุณสมบัติพิเศษของ CAI ที่มีขอไดเปรียบส่ืออ่ืน ๆ ทําใหเปนส่ือทีตอบสนองการเรียนการสอนในรูปแบบ

เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center) ไดอยางดียิ่งเปดโอกาสใหนักเรียน ไดศึกษาคนควาดวยกระบวนการที่สามารถคิด

เปนทําเปนและแกปญหาเปน เพื่อเปาหมายใหนักเรียนเปนคนเกง คนดี และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข หากนํา CAI 

ที่ไดรับคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ดีของส่ือน้ันมาประกอบกับการจัดเตรียมหองเรียน หรือศูนยคนควาที่ถูกออกแบบใหเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมที่มีอยู ก็จะสามารถกอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพในอันที่จะพัฒนาตามเปาหมายที่ไดตั้งไวใหบรรลุได

ในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้นไป 

พวงเพชร วัชรรัตนพงค (2526, 16) ไดกลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน คือการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาชวยครูใน

การเรียนการสอน นักเรียนเรียนรูเน้ือหา บทเรียน และฝกฝนทักษะจากคอมพิวเตอร แทนที่จะเรียนจากครูในบางวิชา บาง

บทเรียน การเรียนการสอนกับคอมพิวเตอรจะถูกดําเนินไปเปนระบบ คอมพิวเตอรจะสามารถชี้ที่ผิดของนักเรียนได เม่ือ

นักเรียนกระทําผิดขั้นตอน และคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนยังเปนเครื่องมือที่ชวยสนองความแตกตางของความสามารถ

ระหวางบุคคลของนักเรียนไดอีกดวย 

จากการสังเกต และการสัมภาษณครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา พบวา 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา นักเรียนเกิดความเบื่อหนายขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อนในหองเรียน และในสภาพการเรียน

การสอนจริงน้ัน ครูผูสอนใชการปฎิบัติตามหนังสือ ทําใหนักเรียนขาดการคิดสรางสรรคและจินตนาการ ทําใหนักเรียนขาด

ความสนใจ และเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน ขาดความสนใจและไม

เห็นภาพในเรื่องที่จะเรียนได และทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายที่ผูสอนตั้งไวได  

จากปญหาที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการ

ออกแบบ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจสนุกสนานกับการเรียนและเกิดความรูสึกที่ดีตอการเรียน ตลอดจนตอบสนองความ

ตองการของความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและแรงกระตุนใหเกิดการเรียน และผูเรียนมี

ทักษะการจดจําเน้ือหาไดดีมากขึ้น  

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 

          2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5    

          2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

          2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ ที่ผานการประเมินดวยผูเชี่ยวชาญ มี

คุณภาพอยูในระดับมาก 

3.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก 
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4. ขอบเขตการวิจัย 
 

          4.1 ประชากร 

                ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน

เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา จํานวน 90 คน  
 

4.2 กลุมตัวอยาง 

     กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 จํานวน 30 คน คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง 
 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

กิดานันท มลิทอง (2548 : 94) กลาววา การสอนใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณการเรียน โดยการสรางโปรแกรม

บทเรียนหรือจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการศึกษาก็ได เพื่อเรียนในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การสอน การฝกหัด สถานการณ

จําลอง เกม การคนพบและการแกปญหา โดยใหผู เรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เปนการเรียนที่ผูเรียนสามารถมี 

ปฏิสัมพันธโตตอบกับโปรแกรมที่เสนอบทเรียนในลักษณะของตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง โดย

ผูเรียนจะเรียนเน้ือหาซ่ึงเปนส่ิงเราแลวมีการตอบสนอง โปรแกรม จะประเมินการตอบสนองของผูเรียนและใหขอมูลปอนกลับ

เพื่อเสริมแรงแลวใหผูเรียนเลือกเรียน ส่ิงเราตามลําดับตอไปจนจบบทเรียน   

ยุภาวดี พันธัง (2556) ไดศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เสนสีแสงเงา 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เสนสีแสงเงา วิชาศิลปะ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.33/81.60 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เสนสีแสงเงา วิชาศิลปะ ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ศิริพร ศิริกาญจนโรจน และคณะ (2558) ไดศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง คานํ้าหนัก แสงเงาและวรรณะสีรายวิชาทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษาพบวา 1) บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คานํ้าหนัก แสงเงาและวรรณะสี รายวิชาทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มี

ประสิทธิภาพเทากับ 80.33/80.89 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คานํ้าหนัก

แสงเงาและวรรณะสี สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คานํ้าหนักแสงเงาและวรรณะสีอยูในระดับมากที่สุด  
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รายวิชาศิลปะเรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ มีขั้นตอน ดังน้ี 
 

   6.1 ข้ันการวิเคราะห 

ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาศิลปะ เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะหเน้ือหากับจุดประสงคในรายวิชา เพื่อนํามา

ประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสาร

ตาง ๆ และศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ 
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6.2 ข้ันการออกแบบ  

 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือภายในบทเรียน ออกแบบ

แบบทดสอบ ออกแบบใบงาน ออกแบบหนาจอ  
 

6.3 ข้ันการพัฒนา 

              6.3.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ สําหรับนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา โดยใชโปรแกรม Adobe Captivate 

              6.3.2 พัฒนาแผนการสอน  

         6.3.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตส่ือโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 

ทาน ประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

                   6.3.4 พัฒนาแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 45 ขอ 

หลังจากน้ันนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปประเมินหาคาความสอดคลองของขอคําถาม (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ผลการ

ประเมินพบวาแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 35 ขอ และผูวิจัยเลือกขอสอบเพื่อนําไปใชจํานวน 

30 ขอ  

         6.3.5 พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

 

6.4 การนําไปใช 

      นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองกับกลุมตัวอยางตามแผนการเรียนที่ได ออกแบบไวกอน

หนาน้ีโดยมีกระบวนการเรียนรูดังน้ี 

      6.4.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน 

      6.4.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และวิธีการบันทึกผลการ

ทดสอบของผูเรียน 

      6.4.3 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

            6.4.4 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลป โดยแบงเปน 3 

หนวยยอย ดังน้ี 1) ทัศนศิลป 2) ทัศนธาตุ และ 3) สีและการนําไปใช โดยใหผูเรียน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใน

รายวิชาศิลปะที่ไดพัฒนาขึ้น 

            6.4.5  เม่ือผูเรียนเขาเรียนครบทั้งหมด 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลังจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จส้ิน

แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

            6.4.6 รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป 
 

       6.5 การประเมินผล 

    6.5.1 การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

                6.5.2  การประเมินคุณภาพของบทเรียน 

                6.5.3 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน 
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7. ผลการวิจัย 
 

     ผลการดําเนินงานวิจัยประกอบดวยขั้นตอน ดังน้ี 
 

        7.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  มีรายละเอียดดังภาพที่ 1-3 
 

 

 

 

 

 

              ภาพที่ 1 เมนูหลัก                      ภาพที่ 2 เขาสูบทเรียน                 ภาพที่ 3 แบบทดสอบ 
 

7.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเช่ียวชาญ 
 

    ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 

1. ดานตัวอักษร 4.67 0.58 มากที่สุด 

2. ดานภาพน่ิง 4.67 0.58 มากที่สุด 

3. ดานภาพเคล่ือนไหว 4.67 0.58 มากที่สุด 

4. ดานเสียง 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ดานการปฏิสัมพันธ 5.00 0.00 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.80 0.35 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 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน  

การทดสอบ จํานวนนักเรียน (N) X  S.D. t-test 

กอนเรียน 30 9.77 2.21 
22.06 

หลังเรียน 30 21.57 2.53 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 9.77 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 21.57 

ตามลําดับ 
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  7.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

1. ดานเทคนิค 4.73 0.46 มากที่สุด 

2. ดานเน้ือหา 4.69 0.51 มากที่สุด 

3. ดานประยุกตใชงาน  4.72 0.52 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.71 0.50 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น อยูในระดับมากที่ส ุด      

( X  = 4.71, S.D. = 0.50)  โดยมีความพึงพอใจในดานเทคนิคอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.73, S.D. = 0.46 ) ความพึง

พอใจในดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.69, S.D. = 0.51 ) และมีความพึงพอใจในดานประยุกตใชงานอยูในระดับ

มากที่สุด ( X  = 4.72, S.D. = 0.52 ) 
 

8. สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ ในครั้งน้ี สรุปไดดังน้ี  

8.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการประเมินดวยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด  

( X = 4.80, S.D. = 0.35)  

8.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

8.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D. = 

0.50) 
 

9. อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 1) ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ

อยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.80, S.D. = 0.35) แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ 

เน่ืองจากมีกระบวนการในการพัฒนาที่มีมาตรฐานตามกระบวนการของ ADDIE Model ซ่ึงมีลําดับขั้นตอนที่ชวยกํากับให

บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในแตละขั้นตอนของการพัฒนา และมีการประเมินผลการพัฒนาในทุก ๆ ขั้นตอน 2) นักเรียนที่

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.71, S.D. = 0.50) เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยให

นักเรียนไดเรียนรูดวยวิธีการใหมนักเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองการเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางด ี
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรบันกัเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 3  

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศกึษาและพละศกึษา เรื่อง การเจริญเตบิโต

และการสรางเสริมสุขภาพ รวมกับเทคนคิการเรียนรูแบบเพือ่นคูคิด 

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 ทองเถ่ือน1 และสุมาล ีสิกเสน2  
 

   สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1mark.nitirut@gmail.com and 2sumaleesik@gmail.com   

 

บทคัดยอ  

  

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1 ) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเจริญเติบโตและ        

การสรางเสริมสุขภาพ รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อคูคิด 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  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) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ        

3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.41, S.D. = 0.47) 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

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 
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1.  บทนํา  
 

ปจจุบันเทคโนโลยีและการส่ือสารไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยน้ันอุปกรณ

ส่ือสารและคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาคนควา และการทํา

ธุรกิจ ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทําใหองคกรตาง ๆ นําเทคโนโลยีเหลาน้ีเขามาชวยในการดําเนินงานของ

องคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนการรับ-สงขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสการทําธุรกิจและใหบริการบน

อินเตอรเน็ต ตลอดจนการใชเปนเครื่องมือชวยในการทํางาน การเรียนการสอนในหองเรียน ซ่ึงเปนวิธีการที่ใชกันมาเปน

เวลานาน มีเทคนิคการสอนมากมายที่เปนประโยชนแกผูเรียน ไมวาจะเปนการบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือวิธีการอ่ืน ๆ แต

อยางไรก็ตามการเรียนการสอนในหองเรียนที่มีผูเรียนจํานวนมากก็เปนการยากที่จะใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดเทากัน

โดยเฉพาะวิชาคอมพิวเตอร ครูผูสอนจึงหาเทคนิควิธีการเพื่อนํามากระตุนใหผูเรียนรูสึกกระตือรือรนในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 

(อรสา ภูวาร,ี 2560 : ออนไลน) 

ผูวิจัยเห็นวา การนําคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI-Computer Assisted Instruction) เปนหน่ึงในส่ือเทคโนโลยีที่ถูก

คัดเลือกมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการคิด  การเรียนรูและการคนควาอยางตอเน่ือง ซ่ึงปจจุบัน CAI ไดกลายเปนส่ือที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุดส่ือหน่ึงที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายของวงการศึกษาไทยดวยคุณสมบัติพิเศษของ CAI ที่มีขอไดเปรียบ

ส่ืออ่ืน ๆ สามารถแสดงผลไดหลายรูปแบบอยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบ และการปฏิสัมพันธ 

(Interactive) บวกกับความสามารถในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน ๆ ทําใหเปนส่ือที่ตอบสนองการเรียนการสอน ใน

รูปแบบเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center) ไดอยางดียิ่งเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา ดวยกระบวนการที่

สามารถคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน เพื่อเปาหมายใหนักเรียนเปนคนเกง  คนดี และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 

ดังน้ัน หากนํา CAI ที่ไดรับการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ดีของส่ือน้ัน มาประกอบกับการจัดเตรียมหองเรียน หรือศูนยคนควาที่

ถูกออกแบบใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่มีอยูก็สามารถกอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพในอันที่จะพัฒนาตาม

เปาหมายที่ไดตั้งไวใหบรรลุไดในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้นไป (ฐานันท ตั้งรุจิกุล, 2559) 

ดังน้ันจึงเห็นสมควรที่จะใชนวัตกรรมมาพัฒนาบทเรียนในรายวิชา สุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาป 3 

เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ ในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI ที่มีลักษณะรูปแบบ

ของโปรแกรมที่เปนแบบมัลติมีเดีย ที่ประกอบดวยขอความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียง วิดีโอ เกม ส่ิงเหลาน้ีจะเปนส่ิงเรา

ผูเรียน ใหรูสึกตื่นเตนอยากเรียน และเกิดความเขาใจไดงายขึ้น ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะเขามาชวยในการเรียน

ภาคทฤษฎีใหการเรียนมีความนาสนใจ สามารถโตตอบกับผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความเขาใจและจดจําไดดี อีกทั้งบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเปนบทเรียนที่สามารถทําใหผูเรียน ศึกษาไดตลอดเวลา สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ซ่ึ งเปนวิธีที่

สอดคลองกับแนวคิดใหมทางการศึกษาที่ตองการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student Centered) โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียน

แตละคนไดพัฒนาการเรียนของตนเองไปตามความสามารถและอยูบนหลักพื้นฐานที่วาผูเรียนแตละบุคคลมีความสามารถเรียนรู

ที่แตกตางกันไมสามารถเรียนรูไดเทากัน แตก็สามารถเรียนรูไดถาเขามีเวลาในการเรียนรูเพียงพอ 
 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย    
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและการสราง

เสริมสุขภาพ รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด  

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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3.  สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ

ที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน มีคุณภาพอยูในระดับมาก 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก 
 

4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

 สําราญ ไผนวล (2556) กลาววา การเรียนแบบรวมมือคือวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงที่มีการจัดแบง

ผูเรียนที่มีสามารถแตกตางกันเปนกลุมยอย ๆ สมาชิกทุกคนมีการทํางานรวมกัน ชวยเหลือกัน มีความรับผิดชอบรวมกันเพื่อ

ความสําเร็จของตนเองและกลุมจึงสงผลตอการพัฒนาทักษะดานความคิด อารมณในการทํางานใหอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม 

 สิริลักษณ พงศพฤฒิชัย (2556) กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคือการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปน

เครื่องมือในการเรียนการสอนที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืน ๆ มาประยุกต

เขาดวยกัน สามารถนําเสนอในรูปแบบของภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบและกราฟกอ่ืน ๆ โดยการนําเสนอผาน

ทางดานหนาจอคอมพิวเตอร ซ่ึงบทเรียนจะประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหาบทเรียน แบบทดสอบทายบทเรียน 

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู โดยนักเรียนและคอมพิวเตอรมีปฏิสัมพันธโตตอบกัน มี

การตอบสนองตอนักเรียนภายใตกฎเกณฑที่ผูศึกษาคนควาไดกําหนดไวโดยสามารถแจงผลการเรียนใหนักเรียนรับทราบ

หลังจากทําแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดโดยอัตโนมัติ นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนและทบทวนบทเรียนไดหลายครั้งตาม

ความตองการ    

ปรีดา หละ (2556) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนการนําคอมพิวเตอรมาใชในกระบวนการเรียนการสอน การ

นําเสนอเน้ือหาและกิจกรรมใหผูเรียนไดโตตอบรวมทั้งไดรับผลยอนกลับจากบทเรียนและเปนบทเรียนที่สามารถตอบสนอง

ความแตกตางของผูเรียนแตละคนได เพื่อใหเกิดความรูใหม ๆ ในการนําเสนอมีรูปแบบเปนการใหขอมูล แบบฝกหัด การ

จําลองสถานการณ เสียง กราฟก และมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน 

จากความหมายที่กลาวมาแลว สรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอนคือการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนซ่ึง

ใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือ ไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก วิดีทัศน ภาพเคล่ือนไหว และเสียง เพื่อ

ถายทอดเน้ือหาบทเรียนใหใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด 
 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ดาวรถา วีระพันธ (2557) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรเรื่อง อาหารหลัก 5 หมู สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใช วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกเปน

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณ ธีรวิทยาคาร สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที ่4 ภาคเรียนที่ 2/2557 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น มี

ประสิทธิภาพ 82.05/81.42 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง อาหารหลัก 5 หมู สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1907 

สุวิทย ไหมสมบุญ (2558) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เพศศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุข

ศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 การพัฒนาครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 กลุมตัวอยางในครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จํานวน 33 คน โดย

มาจากวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผลการพัฒนาพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 

81.36/84.37 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 และการประเมินคุณภาพส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย

ผูเชีย่วชาญ ไดคาคะแนนเฉล่ีย ( x = 4.48 ) หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีระสิทธิภาพอยูในระดับมาก 

ณัฎฐิรา ศุขไพบูลย (2558) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชวิธีการเลือกสุมแบบงาย (Simple random Sampling) โดย

วิธีการจับสลากจากนักเรียนกลุมโรงเรียนทางามชีนํ้าราย อ.อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ซ่ึงประกอบดวย โรงเรียนสิงหอุดมวิทยา 

โรงเรียนวัดระนาม โรงเรียนวัดบางปูน และโรงเรียนศรีอุดม ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 30 คน 

ผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.22/84.00 2) ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลัง

เรียนเฉล่ียรอยละ 84.00 ของคะแนนเต็มซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.5 
 

5.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

              5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปากโลง จํานวน 

20 คน 

 5.1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3 โรงเรียนบานหนองปากโลง จํานวน 20 คน โดยวิธีการ

คัดเลือกแบบเจาะจง 
 

5.2  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริม

สุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

 5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการเจริญเติบโตและการ

สรางเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 5.2.3 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคและดานเน้ือหา 

 5.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 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 
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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 

    
 

    
 

        ภาพที่ 2 ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

 

 
 

)ก (หนาเขาสูบทเรียน  )ข (หนา เมนูหลัก 

)ค (หนาตัวอยางบทเรียน  )ง (หนาตัวอยางแบบทดสอบ  



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1909 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเช่ียวชาญ 

ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

  ตารางที ่1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ความหมาย 

    X  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.60 0.28 มากที่สุด 

2. ดานเทคนิค 4.50 1.79 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.55 1.04 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1 พบวา ผลประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเจริญเติบโตและการสราง

เสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร  

โดยมีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมาก ( 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 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ ปรากฏดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สภาพการเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนขอสอบ X  S.D. t-test 

กอนเรียน 20 30 14.95 3.94 
12.144* 

หลังเรียน 20 30 25.90 1.68 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 พบวา การสอนแบบเพื่อนคูคิดโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเจริญเติบโตและการ

สรางเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 14.95 และมีคาคะแนนเฉล่ียหลัง

เรียนเทากับ 25.90 แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

6.4  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฏดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.38 0.55 มาก 

2. ดานเทคนิค 4.36 0.40 มาก 

3. ดานการจัดการบทเรียน 4.48 0.47 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.41 0.47 มาก 
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จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอบทคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหา 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 ไดดังน้ี 

 7.1.1  ผลกการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวา ผลการประเมิน

คุณภาพบทเรียนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.5 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.79 

 7.1.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน

เทากับ 14.95 คะแนน และคะแนนเฉล่ียหลังเรียน 25.90 คะแนน  

 7.1.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง 

การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด 

พบวา การประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 
 

7.2 ขอเสนอแนะ 

 7.2.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเจริญเติบโตและการสรางเสริมสุขภาพ สามารถนําไป

ปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนในรายวิชาอ่ืน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น 

 7.2.2  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรเพิ่ม กิจกรรมการเรียนรูหรือเกมการเรียนรู 

 7.2.3  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนระหวางกลุมที่ใชการเรียนการสอนปกติ และกลุมที่

เรียนรูผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus  
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The Development of Computer Assisted Instruction with Learning 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการ

เรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยาและสารเสพติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยาใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการ

เรียนรูแบบ KWL Plus ที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยาที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus  ที่พัฒนาขึ้น ผลวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.65/87.15 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( X = 17.43, S.D. = 0.82) ซ่ึงสูงกวากอนเรียน ( 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  
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจักการศึกษา มาตรา 22 การจัดการ

ศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และมาตรา 24 

การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ

ความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และประยุกตความรู มาใชเพื่อปองกันและแกไข

ปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนและทําเปน รักการอานและเกิดการ

ใฝรูอยาง ตอเน่ือง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม 

คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือ

การเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการ เรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 

จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย 

เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู เกิดทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สามารถทําไดโดยจัดใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมมากที่สุดและไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

(สิริวรรณ ใจกระเสน, 2552) ซ่ึงในปจจุบันไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในลักษณะ

โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือชวยถายโยงเน้ือหาความรูไปสูผูเรียนและปจจุบันไดมีการบัญญัติศัพทที่ใชเรียก

ส่ือชนิดน้ีวา “คอมพิวเตอรชวยสอน” (วุฒิชัย ประสารสอย, 2543) ที่เนนส่ือการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูสอนและยึด

ผูเรียนเปนศูนยกลางเปนสําคัญ ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและสามารถแสดงความรูความสามารถอยางเต็มที่ สามารถ

ทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา ตลอดจนชวยลดปญหาการเรียนการสอนได ซ่ึงจากปญหาในหองเรียนจะพบวาผูเรียนมีพื้น

ฐานความรูที่เทากันแตมีความใจบทเรียนไมพรอมกัน ผูเรียนที่มีความรูมากกวาสามารถเขาใจบทเรียนไดเร็ว เกิดความเบื่อ

หนาย เรียนไมสนุก เม่ือศึกษาถึงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยแกปญหาดังกลาวพบวา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนหรือส่ือการสอนสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดดี เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดสร างขึ้นมี

ความนาสนใจดึงดูดความสนใจดวยภาพและกราฟกตาง ๆ และ ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเอ้ืออํานวยในการเรียนการสอน

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กิดานันท มลิทอง, 2543) การนําคอมพิวเตอรมาใชในการสอนจึงมีความสําคัญยิ่งขึ้น เพราะ 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูไดดีเราใจไดมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ประหยัดเวลาไดมากขึ้นเชนกัน โดยครูผูสอน ไมตอง

เสียเวลานานมาสอนซํ้าแลวซํ้าอีก (ยืน ภูวรวรรณ, 2531) 

 สุขศึกษาเปนวิชาที่สรางเรียนรูดานสุขภาพ พัฒนา ทักษะชีวิต ซ่ึงสงผลเก้ือหนุนสุขภาพของผูเรียน สวนพลศึกษาเปน

การ ศึกษาเลาเรียนในการบํารุงรางกายดวยการออกกําลังกาย ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ใชกลามเน้ือมัดใหญใหเปนประโยชนตอ

รางกาย ชวยใหเด็กเจริญเติบโต มีสุขภาพดี ซ่ึงเด็กทุกคนควรจะไดเรียนรูเรื่องสุขภาพ เพื่อจะไดมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง 

มีเจตคติ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย อันจะสงผลใหสังคมโดยรวมมี

คุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชยาและสารเสพติด กลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา เพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 โดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และศึกษาวาการสอนแบบผสมผสานโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ีจะมีขอแตกตางกัน

หรือไมกับวิธีการสอนปกติในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่องการใชยา และสารเสพ

ติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยาใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2 .2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการ

จัดการเรียนรูแบบ KWL Plus ที่พัฒนาขึ้น 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนคงทองวิทยาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus ที่พัฒนาขึ้น 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus เปนกระบวนการเรียนรูที่

เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอาน ซ่ึงสอดคลองกับทักษะการคิดอยางรูตัววาตนคิดอะไร มีวิธีคิดอยางไร สามารถ

ตรวจสอบความคิดของตนเองได และสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการคิดของตนได โดยผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักใน

กระบวนการทําความเขาใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจของตน มีการจัดระบบขอมูลเพื่อดึงมา

ใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เกียรติชัย ยานะรังษี (2540) กลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL Plus เปนยุทธวิธีการอานเพื่อ

ความเขาใจ เปนการสอนที่สนับสนุนใหผูเรียนนําเอาประสบการณเดิมมาชวยในการตีความเน้ือเรื่องที่อาน สงเสริมใหผูเรียนมี

สวนรวมในการตั้งคําถาม ทําใหผูเรียนมีจุดประสงคในการอาน มีการแลกเปล่ียนขอมูลกับเพื่อนในกลุม 

ฆนัท ธาตุทอง (2551) ไดใหความหมายของ การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ไววา เปนการจัดการเรียนรู

ที่เนนกระบวนการอาน โดยกระบวนการทําความเขาใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจของตนเอง 

และมีการจัดระบบขอมูล 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

          การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยาและ

สารเสพติด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยา ผูวิจัย ไดดําเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model 

ดังตอไปน้ี 

4.1 ข้ันวิเคราะห 

ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะหเ น้ือหากับ

จุดประสงคในรายวิชา ศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบ KWL Plus  เพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ

สอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารตาง ๆ และศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ 

4.2 ข้ันการออกแบบ  

4.2.1 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  

4.2.2 ออกแบบแบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน โดยสรางแบบทดสอบที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมตามบทเรียนจํานวน 26 ขอ เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองขอคําถามกับ

วัตถุประสงค (IOC) เลือกแบบทดสอบที่ผานการหาคาดัชนีความสอดคลองจากขอสอบตามบทเรียนจํานวน 20 ขอ มาใชในการ

วิจัยสําหรับแบบทดสอบและแบบฝกหัดกําหนดใหนักเรียนทําลงในขอสอบ 
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  4.3 ข้ันการพัฒนา 

  4.3.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยาและสาร

เสพติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยา 

 4.3.2 พัฒนาแผนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่4  

 4.3.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus ดานเน้ือหาและดาน

เทคนิคการผลิตส่ือโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

      4.4 การนําไปใช 

  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองกับกลุมตัวอยางตามแผนการเรียนที่ได ออกแบบไวกอน

หนาน้ีโดยมีกระบวนการเรียนรูดังน้ี 

  4.4.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน 

  4.4.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและวิธีการบันทึกผลการ

ทดสอบของผูเรียน 

    4.4.3 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อทําการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 

  4.4.4 ใหผูเรียนทําการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชยาและสารเสพติดดวยตนเอง 

   4.4.5 เม่ือผูเรียนทําการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชยาและสารเสพติดดวยตนเอง 

เสร็จส้ินจึงทําการทดสอบหลังเรียน ดวยแบบทดสอบที่เตรียมไว 

  4.4.6 หลังจากน้ัน ทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป 

 4.5 การประเมินผล 

  วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง หาคาทางสถิติสรุปผลการทดลอง และเขียนรายงานผลการวิจัย 

 4.6 เคร่ืองมือวิจัย  

 4.6.1 แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการ

จัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยาและสารเสพติด 

  4.6.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชยาและสารเสพติด 

  4.6.3 แบบทดสอบวัดผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

 4.7 กลุมเปาหมาย 

 4.7.1 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยา อําเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน 

 4.7.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยา อําเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560  ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 

เน่ืองจากนักเรียนชั้นดังกลาวปปญหาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ต่ํากวาเกณฑ ซ่ึงมีจํานวน 30 คน  

 

5. ผลการวิจัย 
 

 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยาและสาร

เสพติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus เรื่อง การใชยา

และสารเสพติดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดังแสดงในภาพที ่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 X  รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

1.คะแนนระหวางเรียน (E1) 20 16.13 80.65 

2.คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 20 17.43 87.15 

  

 จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักเรียนมีคะแนนคาเฉล่ียระหวาง

เรียนเทากับ 16.13 คิดเปนรอยละ 80.65 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 17.43 คิดเปนรอยละ 87.15 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดคือ 80/80  
 

5.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ

KWL Plus ดังตารางที่2 
 

ตางรางที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ n คะแนน X  S.D df t sig 

ทดสอบกอนเรียน 30 20 7.80 1.47 45 
31.35 0.0000 

ทดสอบหลังเรียน 30 20 17.43 0.82 45 

  

จากตารางที่ 2  พบวาคะแนนหลังเรียน ( X= 17.43, S.D. = 0.82) คะแนนกอนเรียน ( X= 7.80, S.D. = 1.47) 

สรุปไดวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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5.3 ผลการศึกษาหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังจากการจัดกิจกรรมเรียนรู

เสร็จส้ิน จากน้ันนําผลการสอบถามมาวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ X  S.D ระดับความคิดเหน็ 

1.ความพึงพอใจดานการเรียนรูแบบ KWL Plus  4.49 0.51 มากที่สุด 

2.ความพึงพอใจดานปริมาณเน้ือหาของบทเรียนมีความเหมาะสม 4.54 0.51 มากที่สุด 

3.ความพึงพอใจดานบทเรียนทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู 4.89 0.32 มากที่สุด 

โดยรวม 4.64 0.45 มากที่สุด 

  

จากตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักเรียนมีความพึง

พอใจดานบทเรียนทําใหนักเรียนทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( X= 4.89, S.D.= 0.32) 

รองลงมาคือ ความพึงพอใจดานปริมาณเน้ือหาของบทเรียนมีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( X= 4.54, S.D.= 

0.51) และความพึงพอใจดานการเรียนรูแบบ KWL Plus มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( 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 การใชยาและสารเสพติด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพที่ 80.65/87.15 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 

80/80 ที่ตั้งไว 

 6.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันโดยพบวาคะแนนหลังเรียน ( X= 

17.43, S.D. = 0.82) คะแนนกอนเรียน ( X= 7.80, S.D. = 1.47) สรุปไดวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 6.3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจดาน

บทเรียนทําใหนักเรียนทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( X= 4.89, S.D.= 0.32) รองลงมาคือ 

ความพึงพอใจดานปริมาณเน้ือหาของบทเรียนมีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( X= 4.54, S.D.= 0.51) และความ

พึงพอใจดานการเรียนรูแบบ KWL Plus มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( 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 การใชยาและสารเสพติด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพที่ 80.65/87.15 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 

80/80 ที่ตั้งไวซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (มาลี วัชรารัตนกุล, 2554) ที่ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน เรื่องสารเสพติดใหโทษ สําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม พบวา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพที่ 80.72/82.66 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

  7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันโดยพบวาคะแนนหลังเรียน ( X= 

17.43, S.D. = 0.82) คะแนนกอนเรียน ( X= 7.80, S.D. = 1.47) สรุปไดวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
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กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ (วาสนา ทองดี, 2553) ที่ไดศึกษาเรื่องการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องระบบในรางกายสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 

จังหวัดสุพรรณบุรี พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนมีคะแนนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 7.3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจดาน

บทเรียนทําใหนักเรียนทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( X= 4.89, S.D.= 0.32) รองลงมาคือ 

ความพึงพอใจดานปริมาณเน้ือหาของบทเรียนมีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( X= 4.54, S.D.= 0.51) และความ

พึงพอใจดานการเรียนรูแบบ KWL Plus มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ( X= 4.49, S.D.= 0.51) โดยความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมเทากับ ( X= 4.64, S.D.= 0.45) อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

(กรณ กรภัทรชัยกุล และ จารุณี ปลองบรรจง, 2555) ดานความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอน ที่ไดศึกษาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเก่ียวกับภัยของสารเสพติด พบวาความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เก่ียวกับภัยของสารเสพติด อยูในระดับมากเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวมีคาเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวมเทากับ ( x = 

4.65, S.D.= 0.51)       

 

8. ขอเสนอแนะ 
 

 การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน จากการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนสูงขึ้น จึงควรทําการพัฒนาการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ตอไป 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม 

โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 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 ศิรสิุขโภคา2  

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1yee827@gmail.com and 2ubonrat76@gmail.com 

 

บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม 

โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1         

วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนกอนเรียน 

และหลังเรียน จากส่ือการเรียนรูที่ได 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม 

กลุมเปาหมายไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 50 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชโดยใชวิธีการสอนแบบ Active 

Learning สูงกวาเกณฑที่กําหนด มีประสิทธิภาพเทากับ 91.80/88.20 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

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 
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1. บทนํา  

 

ความสําคัญของการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติสาระสําคัญเก่ียวกับ

การศึกษาไวในหมวดที่ 4 ครอบคลุมหลักการ สาระ และกระบวนการจัดการศึกษาที่เปดกวางใหมีวิสัยทัศนใหมทางการเรียน

การสอน ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน สาระเก่ียวกับการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา

ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ กระบวนการเรียนรูตองจัดเน้ือหาสาระกิจกรรม

ใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความแตกตางของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณและประยุกตใชเพื่อปองกันในการแกปญหา ใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนทํา

เปน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542)  

Active Learning เปนการจัดการเรียนการสอนแบบเนนพัฒนากระบวนการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนประยุกตใช

ทักษะและเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning การนําเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย มาใชออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุนให

ผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน Active Learning จึงถือเปนการ

จัดการเรียนการสอนประเภทหน่ึงที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในยุคปจจุบัน อีกทั้งยังชวย

สงเสริม student engagement, enhance relevance, and improve motivation ของผูเรียน (Meyers and Jones, 

1993)  

ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นวาควรที่จะใชส่ือมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่อง 

ซอฟตแวรนารู โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 

(สามัคคีพิทยา) บทเรียนน้ีจะสามารถทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและยังกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และจดจําเน้ือหาไดดีขึ้น 

และวิธีการสอนแบบ Active Learning ซ่ึงเปนวิธีที่สอดคลองกับแนวคิดใหมทางการศึกษาที่ตองการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง 

(Student Centered) โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาการเรียนของตนเองไปตามความสามารถและอยูบนหลัก

พื้นฐานที่วาผูเรียนแตละบุคคลมีความสามารถเรียนรูที่แตกตางกันไมสามารถเรียนรูไดเทากัน แตก็สามารถเรียนรูไดถาผูเรียนมี

เวลาในการเรียนรูเพียงพอ 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย  

 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม เรื่อง ซอฟตแวรนารู โดยใชวิธีการสอนแบบ Active 

Learning สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) และหาประสิทธิภาพตาม

เกณฑมาตรฐาน 80/80 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ซอฟตแวรนารู 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา/วิจัย (ถามี) 
 

 3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง 

ซอฟตแวรนารู ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอน

แบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1923 

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ 

Active Learning ที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมากที่สุด  

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

4.1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือกระทําและไดใชกระบวนการคิดเก่ียวกับส่ิงที่

เขาไดกระทําลงไป เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายใตสมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรูเปนความพยายามโดย

ธรรมชาติของมนุษย, และ 2) แตละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรูที่แตกตางกัน โดยผูเรียนจะถูกเปล่ียนบทบาทจากผูรับความรู 

(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 ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 

และเสียง โดยผูเรียนจะเรียนเน้ือหาซ่ึงเปนส่ิงเราแลวมีการตอบสนอง โปรแกรมจะประเมินการตอบสนองของผูเรียนและให

ขอมูลปอนกลับเพื่อเสริมแรงแลวใหผูเรียนเลือกเรียน ส่ิงเราตามลําดับตอไปจนจบบทเรียน   
 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ขวัญชนก บัวทรัพย (2557: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จํานวน 3 หองเรียน นักเรียนจํานวน 90 

คน ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ จากการประเมินคุณภาพมีประสิทธิภาพ

เปนไปตามเกณฑ เทากับ 83.00/88.83 ซ่ึงเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 และคาสวนเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 โดยแปล

ผลอยูในระดับมาก 

กนกอร พานอิน (2556) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคอมพิวเตอรนารู กลุมสาระการเรียนรูการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดแกงขนุน) 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) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนแบบมีเกม วิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1924 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

สถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีเกม เรื่องสวนประกอบ

ของคอมพิวเตอรโดยรวมอยูในระดับดี ( X = 4.35, S.D. = 0.56)  

 

5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 

 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 

(สามัคคีพิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 หอง มีนักเรียนทั้งหมด 75 คน 

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

2/3 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 รวมมี

นักเรียนจํานวน 50 คน ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง จํานวน 2 หอง ผูวิจัยเลือกวิธีแบบเจาะจงเน่ืองจากเปนนักเรียนหองที่

ผูวิจัยไดทําการสอน และไดรูถึงความสามารถทางการเรียนของทั้ง 2 หอง  
 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม เรื่อง 

ซอฟตแวรนารู สํารับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีลักษณะเปนแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

5.2.4 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) 

5.2.5 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา 

5.2.6 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค 

5.2.7 แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 

5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

5.3.1 ข้ันการวิเคราะห (Analyse) 

1) ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหา เรื่อง ซอฟตแวรนารู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

2) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการออกแบบและสรางบทเรียน 

3) วิเคราะห ผูเรียนและความตองการในการเรียน วิเคราะหเน้ือหา วิเคราะหงานที่จะตองปฏิบัติ

รวมทั้งวิเคราะหทรัพยากรตาง ๆ ที่จะใชในดานฮารดแวรและซอฟตแวร 

4) กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและที่

ปรึกษาทําการศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา 
 

5.3.2 ข้ันการออกแบบ (Design) 

1) ออกแบบเน้ือหา กิจกรรม โดยกําหนดขอบขายเน้ือหา จัดเน้ือหาบทเรียนและรูปแบบกิจกรรมให

สอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไว 

2) การออกแบบและพัฒนาบทเรียน การกําหนดรายละเอียดและโครงสรางใหกับบทเรียน ซ่ึงพิจารณา

จากวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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5.3.3 ข้ันการพัฒนา (Develop) 

1) จัดทําบทเรียน โดยเริ่มจาก 

- การออกแบบองคประกอบการจัดวางหนาบทเรียนบนโปรแกรม Unity 3D 

- นําเน้ือหาเขามาจัดหนาโดยใชโปรแกรม Microsoft Word 2010  

- เปดโปรแกรม Unity 3D เพื่อจัดวางเน้ือหา ทําการจัดหนาเอกสาร และเชื่อมโยงไฟลหนา

เอกสารที่สรางขึ้นระหวางกันโดยใช Microsoft Visual Studio 

2) ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม นําบทเรียนที่สรางพรอมรายละเอียดตาง ๆ ให

ผูเชี่ยวชาญดานการโปรแกรมคอมพิวเตอรตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของบทเรียน 

3) ทําการแกไขปรับตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 

5.3.4 ข้ันการนําไปใช (Implement) 

1) ใหผูเรียนศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active 

Learning โดยผูสอนเปนผูคอยใหคําปรึกษาในการใชบทเรียน 

2) ผูสอนคอยกระตุนผูเรียนโดยการใชคําถามตลอดระยะเวลาการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะใน

การคิดและวิเคราะหมากยิ่งขึ้น 

3) สรางคําถามใหผูเรียนไดตอบเม่ือเรียนครบทุกเรื่องในบทเรียนแลวเพื่อประเมินความรูความเขาใจที่

ผูเรียนมีตอเน้ือหาบทเรียนน้ัน 

4) ผูสอนสังเกตปฏิกิริยาและสอบถามความคิดเห็นตลอดระยะเวลาในการใชบทเรียน เม่ือมีปญหาหรือ

ขอสงสัยที่ผูเรียนพบขณะเรียนจะนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตสอบถามพูดคุยกับผูเรียนมาวิเคราะหและปรับปรุงขอบกพรอง 
 

5.3.5 ข้ันการประเมินและปรับปรุง (Evaluate and Improve) 

1) รวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

2) รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลจากการสอบถามความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

3) รวบรวมขอมูล/ขอบกพรองที่เกิดจากการทํางานแตละขั้นตอนเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนมีความสมบูรณ เพื่อนํามาใชในการประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม  

นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู             

ที่กําหนดไว ไปใชกับกลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  

จํานวน 50 คน ดังภาพที่ 1 และตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมเปาหมาย 

 

 

 

 

 
   
         

            (ก) หนาแรกของบทเรียน            (ข) วัตถุประสงคของบทเรียน     (ค) แบบทดสอบกอนเรียน 

 

 

 

 

 

            (ง) เน้ือหาของบทเรียน  (จ) แบบทดสอบหลังเรียน           (ฉ) ผลคะแนน 
 

ภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน 
 

จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย (ก) หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ให

ผูเรียนคลิกเลือกบทเรียนเพื่อเขาสูบทเรียน จะแสดงบทเรียนทั้ง 3 บท และเปนหนาหลักในการแสดงคะแนนกอนเรียนและ

หลังเรียน (ข) วัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหผูเรียนคลิกปุมเริ่มเกมเพเพื่อเขาสูบทเรียน (ค) แบบทดสอบ

กอนเรียน ประกอบดวย คะแนน คําถาม เวลา (ง) เน้ือหาของบทเรียน สามารถคลิกถัดไปหรือยอนกลับเพื่ออานเน้ือหาของ

บทเรียน และคลิกปุมทําแบบทดสอบหลังเรียน (จ) แบบทดสอบหลังเรียน ประกอบดวย คะแนน คําถาม เวลา (ฉ) ผลคะแนน  

เม่ือทําแบบทดสอบเสร็จ จะมีผลคะแนนแสดงใหผูเรียนทราบ 
 

ตารางที ่1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม  

รายการคะแนน ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมระหวางเรียน (E1) 91.80 

คะแนนหลังเรียน (E2) 88.20 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active 

Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เม่ือพิจารณาผลคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งหมดที่ไดจาก
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2 퐷 

การทําแบบทดสอบกอนเรียน และกิจกรรมระหวางเรียน คิดเปนรอยละ 91.80 และคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งหมดที่ไดจาก

การทําแบบทดสอบประเมินผลรวม คิดเปนรอยละ 88.20 แสดงวาบทเรียนมีประสิทธิภาพเทากับ 91.80/88.20  
 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 2 ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม  
 

สภาพการเรียน 
 

N 
 

X
 

        

t 
 

sig 

กอนเรียน 50 8.56  

454 
 

4442 
    

25.14 0.00 
หลังเรียน 50 17.64 

 *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 8.56 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 17.64 ซ่ึง

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ 

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด   (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 100) 
 

 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม   
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับความ

พึงพอใจ คาเฉล่ีย S.D. 

1. ความถูกตองครบถวนสมบูรณของเน้ือหา 4.70 0.51 มากที่สุด 

2. ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา 4.50 0.71 มาก 

3. การเรียบเรียงเน้ือหาที่เขาใจงาย 4.25 0.77 มาก 

4. เน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยในชั้นเรียน 4.55 0.65 มากที่สุด 

5. เน้ือหามีสาระและประโยชน สามารถนําไปประยุกตใชงานไดในชีวิตประจําวัน 4.55 0.73 มากที่สุด 

6. มีความชัดเจนของภาพ เสียง หรือตัวอักษร 4.60 0.67 มากที่สุด 

7. การใชภาษาถูกตองเหมาะสม 4.70 0.68 มากที่สุด 

8. ความนาสนใจและเทคนิคที่ใชในชิ้นงาน 4.45 0.65 มาก 

9. การดําเนินเรื่องอยางตอเน่ืองเหมาะสมกับเวลา 4.50 0.58 มากที่สุด 

10. การจัดวางองคประกอบตาง ๆ ใหเหมาะสม 4.45 0.65 มาก 

โดยรวม 4.52 0.31 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 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 ซ่ึงสอดคลองกับ ขวัญชนก 

บัวทรัพย (2557: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จํานวน 3 หองเรียน นักเรียนจํานวน 90 คน ผลการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ จากการประเมินคุณภาพมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 

เทากับ 83.00/88.83 ซ่ึงเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80  

8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกอร พานอิน (2556: 

บทคัดยอ) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคอมพิวเตอรนารู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดแกงขนุน) สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี โดยการจับ

สลากหองเรียน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 25 คน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคอมพิวเตอรนารู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง 

ซอฟตแวรนารู พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นนาสนใจ 

ประกอบกับเปนเกม ทําใหนักเรียนสนุกและเพลิดเพลิน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริรัตน  กระจาดทอง (2554: บทคัดยอ) 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีเกม เรื่องสวนประกอบ

คอมพิวเตอร โดยรวมอยูในระดับดี ( X =4.35, S.D.=0.56) 
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9. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เปนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม 

โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัด

พระงาม (สามัคคีพิทยา) ผลจากการศึกษามีขอเสนอแนะไวดังน้ี 

9.1 ขอคนพบจากการวิจัย นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้นเพราะการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนประเภทเกม โดยใชวิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟตแวรนารู ผูวิจัยคิดวาควรจะนําบทเรียนน้ีไปใชกับ

นักเรียนหองอ่ืน ๆ ในระดับชั้นเดียวกันหรือระดับชั้นอ่ืน ๆ หรือใหผูเรียนไดใชบทเรียนอยางตอเน่ืองเพื่อผลการเรียนที่ดีขึ้น 

เรื่อย ๆ  

9.2 ควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชกับวิชาอ่ืน ๆ หรือนําไปบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ เพื่อใหบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนนาสนใจมากยิ่งขึ้น และและควรเพิ่มส่ือและเน้ือหาของรายวิชาใหครบถวนเพื่อความสมบูรณบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 
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รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง เรื่อง งานประดษิฐ สําหรบันกัเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 5  

The Development Achievement with a Computer Online.  

Brainstorming Ways to Teach their Crafts for Students Grade 5  
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บทคัดยอ  

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ ที่มีประสิทธิภาพ            

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้งกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกับ

วิธีการสอนแบบระดมสมอง และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกับวิธีการ

สอนแบบระดมสมอง กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคี

พิทยา) จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง 

งานประดิษฐ แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมิน

ความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช คือ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร

ออนไลนประกอบไปดวยเน้ือหาแบงออกเปน 3 บท คุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูใน

ระดับดีมาก มีคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนเทากับ 80.11/87.67 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีคา

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกับ

วิธีการสอนแบบระดมสมอง อยูในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.51)  

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน  วิธีการสอนแบบระดมสมอง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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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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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1933 

1. บทนํา  
 

 ในยุคปจจุบันอินเทอรเน็ตมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินชีวิตของมนุษยในทุก ๆ ดาน เชน การติดตอส่ือสารใน

ชีวิตประจําวัน ดานการศึกษาหาความรู และขาวสารตาง ๆ ที่รวดเร็วทันเหตุการณ ดังน้ันอินเทอรเน็ตจึงมีสวนชวยในการ

นําเสนอส่ิงตาง ๆ ไดอยางนาสนใจและทันทวงที อีกทั้งยังเปนมัลติมีเดีย ทําใหเกิดความเพลิดเพลินจากสีสัน เสียงและรูปแบบ

ในการนําเสนอ ทําใหนักเรียนเกิดประสบการณและมีกระบวนการในการเรียนรูที่เปนระบบและเกิดความเขาใจไดงายขึ้น  

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต (WBI: Web Based Instruction) จัดวาเปนส่ือ

อิเล็กทรอนิกสประเภทหน่ึงที่นําเสนอองคความรูอยางเปนระบบและเปนขั้นตอนตามหลักการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรมานําเสนอและจัดการ ซ่ึงปจจุบันวงการศึกษาไดใหความสนใจและตื่นตัวในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนเปนอยางมาก เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถตอบสนองการเรียนรูใน

ลักษณะตาง ๆ ที่จะนําไปสูการพัฒนาความสามารถทางดานสติปญญาของแตละคนไดอยางเต็มที่ ผูเรียนมีปฏิสัมพันธโดยตรง

กับบทเรียนน้ัน ๆ ตามความสามารถโดยเนนความแตกตางของผูเรียนเปนหลัก อัตราการใชงานของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนจึงมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองในยุคสารสนเทศที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางเชนปจจุบัน (มนตชัย เทียนทอง, 2544: 3) 

 จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยตองการหาแนวทางที่จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงสามารถใชงานไดกับโนตบุค สมารทโฟน แท็บเล็ต ทั้งในระบบพีซี แอนดรอยด และ 

ไอโอเอส ทําใหทันโลกทันสมัย เหมาะกับยุคที่มีอินเทอรเน็ตเปนแหลงเรียนรู และเน้ือหาอาจสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดีขึ้นจากเดิม ดวยวิธีการสอนแบบระดมสมอง (Brainstorming) ที่ เปนอีกหน่ึงตัวชวยใหผูเรียนมีความ

กระตือรือรนในการเรียนมากยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับ

วิธีการสอนแบบระดมสมอง  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้งกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ ที่พัฒนาขึ้นเปนไปตามเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ รวมกับ

วิธีการสอนแบบระดมสมอง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

  4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

  กิดานันท มลิทอง (2543) ไดใหความหมายไววา การสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเปนการใชเว็บในการ

เรียนการสอน โดยอาจใชเว็บเพื่อการนําเสนอบทเรียนในลักษณะส่ือหลายมิติของวิชาทั้งหมดตามหลักสูตร หรือใชเปนเพียง

การนําเสนอขอมูลบางอยางเพื่อประกอบการสอนก็ได รวมทั้งใชประโยชนตาง ๆ ของการส่ือสารที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ต 

เชน การพิมพขอความโตตอบกันทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และการพูดคุยดวยขอความเสียง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  ดังน้ัน การเรียนการสอนผานเว็บเปนการจัดสภาพการเรียนการสอนที่ไดรับการออกแบบอยางมีระบบ โดย

อาศัยคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลดไวดเว็บ มาเปนส่ือกลางในการถายทอดเพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพ  
 

  4.1.2 วิธีการสอนแบบระดมสมอง 

  ทิศนา แขมณี (2548: 348) การจัดกลุมอธิปรายแบบระดมสมองประกอบดวยสมาชิกประมาณ 2-6 คน ที่

มีความรูและประสบการณพอสมควรในเรื่องที่จะอภิปราย จุดประสงคของกลุมน้ีก็เพื่อใหไดความคิดมากที่สุด ในเวลาที่จํากัด 

และเพื่อแสวงหาความคิดสรางสรรคจากกลุม กลุมที่ประธานนําการอภิปรายและกระตุนใหสมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็น

อยางเสรี โดยไมมีการตัดสินวาถูกหรือผิด ดีไมดี เพื่อใหไดความคิดจํานวนมาก เลขานุการของกลุมจดบันทึกความคิดเห็น

ทั้งหมดไว ขั้นตอไปจึงนําความคิดที่ไดมาวิเคราะห และปรับปรุง เพื่อใหไดความคิดสรางสรรคเก่ียวกับปญหา  

  ดังน้ัน วิธีการสอนแบบระดมสมอง คือ การใหผูเรียนทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรีและมีสวนรวมใน

การอภิปรายในการแกไขปญหาหรือการใหขอเสนอแนะตาง ๆ  โดยทุกคนไมมีการวิพากษวิจารณความคิดเห็นของคนอ่ืน มี

การจดบันทึกในการแสดงความคิดเห็นตลอดเวลาเพื่อประเมินผลในการเรียนการสอนตอไป 
 

 4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สมพร เชื้อพันธ (2547: 53) สรุปวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึงความสามารถ 

ความสําเร็จและสมรรถภาพดานตาง ๆ ของผูเรียนที่ไดจากการเรียนรูอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน การฝกฝนหรือ

ประสบการณของแตละบุคคลซ่ึงสามารถวัดไดจากการทดสอบดวยวิธีการตาง ๆ  

พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข (2548: 125) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ขนาด

ของความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน 

ปราณี กองจินดา (2549: 42) กลาวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่

ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ

ทักษะพิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนไว  

ดังน้ันจึงสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําให

นักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย 

และดานทักษะพิสัย 
 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ณัฐภณ สุเมธอธิคม (2554: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาส่ือคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต วิชา การจัดแสงเพื่องานออกอากาศ ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 48 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดแสงเพื่องาน

ออกอากาศ ซ่ึงไดมาจากวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) ส่ือคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

2) แบบทดสอบหลังเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพส่ือคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ คารอยละ และคาเฉล่ีย ผลการวิจัยพบวา ไดส่ือคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา การจัดแสงเพื่อ

งานออกอากาศ ระดับชั้นปริญญาตรี ที่มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก มีคุณภาพดานมัลติมีเดียอยูในระดับดีมาก และมี

ประสิทธิภาพของส่ืออยูในระดับ 94.80/96.60 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 90/90 

 ชลธิชา ศรีอุบล (2557: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาส่ือสารมวลชน

เพี่อการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 48 คน โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบ

หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย และคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาส่ือสารมวลชนเพี่อการศึกษา มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูใน

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 สาระสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทุงคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขาย อินเทอรเน็ต รายวิชา เทคโนโลยีสาระสนเทศและ

การส่ือสาร 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังหลังเรียนจากการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศ

และการส่ือสาร เรื่อง อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดทุงคอก 

โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน  30 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปน

หนวยการสุม (Sampling Unit) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง 

อินเทอรเน็ต 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อินเทอรเน็ต 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรบทเครือขายอินเทอรเน็ต สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และสถิติ

ทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบวา คะแนนกอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีคาเฉล่ียเทากับ        

( X =14.53, S.D.= 3.18) และหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต นักเรียนกลุมตัวอยางมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ ( X =23, S.D.=3.20) ซ่ึงสูงขึ้นกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และความพึงใจของผูเรียนในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต อยูในระดับดีมาก มีคะแนน

เฉล่ียเทากับ ( X =4.32, S.D.=0.08)     

 จึงสรุปไดวาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 

มีประสิทธภาพมากกวา 80/80 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว น่ันแสดงวาการจัดการเรียนการสอนดวยการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหผูเรียนมีความรูและมีการพัฒนาที่มากขึ้นกวาการเรียนการสอนแบบปกติ 
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5. วิธีการดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 

(สามัคคีพิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 60 คน 

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 

(สามัคคีพิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซ่ึงไดมาโดยวิธี

เลือกแบบเจาะจง สาเหตุที่เลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 เน่ืองจากเวลาใหงานกลุม นักเรียนหองน้ีคอนขางมีปญหา 

ผูวิจัยจึงเลือกนักเรียนหองน้ีในการทดลองวิจัย 
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

       5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

  5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

  5.2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

  5.2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

  5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง งานประดิษฐ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 

5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การวิจัยครั้งน้ีใชโปรแกรมจัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับ

วิธีการสอนแบบระดมสมอง ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

5.3.1 ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชางานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะหเน้ือหากับ

จุดประสงคในรายวิชา ศึกษาวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน  ศึกษาวิธีการสอนแบบระดมสมอง เพื่อนํามา

ประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  

  5.3.2 ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ  

  5.3.3 ทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาดของบทเรียนที่อาจเกิดขึ้นได 

  5.3.4 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในดาน 

เทคนิค ดานเน้ือหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 

  5.3.5 ออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ รวมกับ

วิธีการสอนแบบระดมสมอง โดยผูวิจัยไดวิเคราะหขั้นตอนของการเรียนดังน้ี 

   1) ผูสอนกําหนดปญหา  

   2) แบงกลุมผูเรียน กลุมละ 5-6 คน เลือกประธานและเลขา เพื่อชวยในการอภิปรายและบันทึกผล 

   3) สมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันคิดหาคําตอบหรือทางเลือกสําหรับปญหาที่กําหนดใหมากที่สุดภายใน

เวลาที่กําหนด  

   4) คัดเลือกเฉพาะทางเลือกที่นาจะเปนไปได หรือเหมาะสมที่สุด 

   5) ใหแตละกลุมนําเสนอผลงานของตน 

   6) อภิปรายและสรุปผล โดยนักเรียนและครูรวมกันอภิปราย 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1937 

 5.3.6 นําบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ ไปทดลอง โดยใชวิธีการสอนแบบระดมสมองที่

กําหนดไว ในที่น้ีใชกับกลุมเปาหมายไดแก 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 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน

 บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

             (ก) หนาแรกบทเรียน    (ข) หนาบทเรียนที่ 1  (ค) หนาบทเรียนที่ 2            (ง) หนาบทเรียนที่ 3  

 

 

 

 

 

 
    

   (จ) หนาแบบทดสอบ                 (ฉ) หนาแบบทดสอบกอนเรียน        (ช) หนากิจกรรมวิดีโอเพิ่มเติม 
 

ภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

 

จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย  (ก) หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง 

งานประดิษฐ (ข) หนาตางบทเรียนที่ 1 (ค) หนาตางบทเรียนที่ 2 (ง) หนาตางบทเรียนที่ 3 (จ) หนาตางแบบทดสอบ ซ่ึงมีทั้ง
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แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน (ฉ) หนาตางแบบทดสอบกอนเรียน (ช) หนาตางกิจกรรมวิดีโอเพิ่มเติม โดยมี

จุดประสงคเพื่อใหนักเรียนสามารถดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติมจากในบทเรียน 

นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มี

ประสิทธิภาพปรากฏดังตารางที่ 1   
 

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

รายการคะแนน ประสิทธิภาพ 

คะแนนกอนเรียน (E1) 80.11 

คะแนนหลังเรียน (E2) 87.67 
 

จากตารางที่ 1 สรุปไดวาการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง เรื่อง งาน

ประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เม่ือพิจารณาผลคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งหมดที่ไดจากการทําแบบทดสอบ

กอนเรียน และกิจกรรมระหวางเรียน คิดเปนรอยละ 80.11 และคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งหมดที่ไดจากการทําแบบทดสอบ

ประเมินผลรวม คิดเปนรอยละ 87.67 แสดงวาบทเรียนมีประสิทธิภาพเทากับ 80.11/87.67 ซ่ึงคาประสิทธิภาพ E2 มีคา

มากกวา E1 เพราะหลักจากนักเรียนศึกษาเน้ือหาจนครบถวนแลวนักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น  
 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอน

เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวาการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง จํานวน 30 คน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
  

 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

 โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ 

 คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

 คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 100) 
 

 

 

 

 

 

 

สภาพการเรียน จํานวนนักเรียน X  S.D. t-test 

กอนเรียน 30 12.90 3.19 
18.24* 

หลังเรียน 30 25.00 2.10 
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 ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 4.57 0.57 มากที่สุด 

2. นักเรียนพอใจในความงายของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 4.13 0.57 มาก 

3. นักเรียนพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร 4.43 0.68 มาก 

4. นักเรียนพอใจในสีของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 4.43 0.73 มาก 

5. นักเรียนพอใจกับปุมในแตละหนาจอ 4.37 0.72 มาก 

6. นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.50 0.68 มาก 

7. นักเรียนพอใจในเน้ือหา 4.40 0.62 มาก 

8. นักเรียนพอใจในวิดีโอประกอบบทเรียน 4.40 0.67 มาก 

9. นักเรียนพอใจที่ไดทําแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรูจากบทเรียน 4.50 0.63 มาก 

10. นักเรียนพอใจ และสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอนแบบน้ี 4.60 0.50 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.43 0.51 มาก 
 

จากตารางที่ 3 สรุปไดวาความพึงพอใจของนักเรียนหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกับวิธีการสอนแบบ

ระดมสมอง เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา คาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.51 นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก  

  

7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ พบวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาบทเรียน

คอมพิวเตอรออนไลนมีความเหมาะสมทางดานเน้ือหามีคาเฉล่ียเทากับ 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 และมีความ

เหมาะสมทางดานเทคนิคการผลิตส่ือโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 บทเรียนคอมพิวเตอร

ออนไลนที่สรางขึน้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 80.11/87.67 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว  

7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 

เรื่อง งานประดิษฐ รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง หลังเรียนที่สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 5 รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 ทําใหมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก 

 

8. อภิปรายผล 
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนไดดําเนินการตามวิธีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนอยางมี

แบบแผน โดยการศึกษาและวิเคราะหเน้ือหา กําหนดวัตถุประสงคแบบทดสอบที่นําวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของนักเรียน และ

ไดรับการตรวจสอบจากผูเชีย่วชาญทางดานเน้ือหา และทางดานเทคนิค พบวาผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนอยูในเกณฑ

ที่ดีมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา ศรีอุบล (2557: บทคัดยอ) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
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วิชาส่ือสารมวลชนเพี่อการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่กลาววา บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก  

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนที่พัฒนาขึ้น 

พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

เน่ืองมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพชวยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูใหแกนักเรียน และมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวิทย ทองกวาว และมนัสนิต ใจดี (2559: บทคัดยอ) เรื่อง การ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีการสอนแบบ TGT ที่

กลาววา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 8.3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน อยูในระดับมาก เน่ืองมาจากนักเรียนมีความสนุกสนานในกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน และบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยา ประทุมวัน 

และวินัย เพ็งภิญโญ (2559: บทคัดยอ) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ตดวยโปรแกรม Moodle 

โดยใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทุงคอก ที่กลาววา ความ

พึงใจของผูเรียนในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต อยูในระดับดีมาก     

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 9.1 ขอเสนอแนะทางการวิจัย 

1) นําแนวทางการวิจัยไปทดลองกับนักเรียนกลุมอ่ืน โดยใหเวลาในการเรียนรูเน้ือหาในบทเรียนใหมากกวาที่ใช

ในการวิจัยครั้งน้ี เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสไดเรียนรูอยางละเอียดมากขึ้น 

2) สรางบทเรียนที่เพิ่มหัวขอเรื่องยอยของหนวยการเรียน แบบฝกหัดใหมากกวาที่ใชในงานวิจัย เพื่อจะให

ผูเรียนมีความเขาใจในเน้ือหามากขึ้น 
 

 9.2 ขอเสนอแนะในการนําไปใชงาน 

  1) ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน ผูสอนควรจะสรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน

และใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชาน้ัน ๆ ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนไปใชในครั้งตอไปอาจจะมีการเพิ่มกิจกรรมให

มากขึ้น หรือเปล่ียนกิจกรรมใหม ๆ ทั้งน้ีเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูในบทเรียนใหเขาใจและเกิดประโยชนแกนักเรียนมากที่สุด 
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 บทคัดยอ   

    

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ1) พัฒนาส่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) 

เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร 2) หาประสิทธิภาพของผูเรียนทีเ่รียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น 4) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน 

ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส  แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบ

หลังเรียน และแบบสอมถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาทดสอบ

สถิติที  

ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เรื่อง

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีคาเทากับ 80.66 /84.67 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80 /80  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย

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) ซ่ึงเปนที่ยอมรับอยาง

กวางขวางเน่ืองดวยเปนกรอบแนวคิดที่เนนผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน (Student Outcomes) ทั้งในดานความรูสาระวิชาหลัก 

(Core Subjects) และทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่จะชวยผูเรียนไดเตรียมความพรอมในหลากหลายดาน รวมทั้งระบบ

สนับสนุนการเรียนรู ไดแกมาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดลอมที่

เหมาะสมตอการเรียนในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตองกาวขาม “สาระวิชา” ไปสูการเรียนรู “ทักษะแหง

ศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ซ่ึงครูจะเปนผูสอนไมได แตตองใหนักเรียนเปนผูเรียนรูดวยตนเอง โดยครูจะออกแบบ

การเรียนรู ฝกฝนใหตนเองเปนโคช (วิจารณ พานิช, 2555) 

ปญหาของการจัดการเรียนการสอน เด็กมีความแตกตางกันทางดานสติปญญา และดานรางกาย ปญหาครอบครัว

แตกแยก เด็กอาศัยอยูกับญาติ  มีเน้ือหาวิชาที่มาก และสาระการเรียนการสอนแตละครั้งไมตอเน่ือง นักเรียนบางคนไมสบาย

ใจในกิจกรรม และทําไมจริงจังจึงมีผลตอการจัดกิจกรรม นักเรียนตองเขาคิวรอนานกับนวัตกรรมบางชนิด และสภาพการเรียน

การสอน ครูยังยึดวิธีการสอนแบบเดิมคือ บรรยายหนาชั้นเรียน แตสวนใหญมีแนวโนมในการพัฒนาที่ดีขึ้น ครูยังไมมีการนําส่ือ

นวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง ตอมาเม่ือมีการนําส่ืออิเล็กทรอนิกสมาพัฒนาผูสอนและบุคลากร

ทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรใหเอ้ือตอการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนดวยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-Book) เปนส่ืออิเล็กทรอนิกสที่ใชเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร  ซ่ึงเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สามารถ

ตอบสนองความตองการของผูเรียนที่ตองการศึกษาหาความรูจากส่ือที่หลากหลาย อาทิ ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว เสียงและ

ขอความ  เปนตน นอกจากน้ีหนังสืออิเล็กทรอนิกสยังลดขอจํากัดของหนังสือปกติทั่วไป สงผลใหการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ในการเรียนการสอนน้ันสามารถใชไดทั้งรูปแบบของการอานและการนําเสนอในลักษณะของส่ือมัลติมีเดีย  ซ่ึงทําใหผูอาน

ตอบสนองกับเน้ือหาไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีหนังสืออิเล็กทรอนิกสยังใชคอมพิวเตอรเปนส่ือกลางในการตอบสนองการ

เรียนรูดวยตนเอง หรือแมแตการนําไปใชเรียนรูภายในหองเรียนและนอกหองเรียน ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตอีก

ดวย (เสาวลักษณ ญาณสมบัต,ิ 2555: 33-35) 

เน่ืองดวยในสภาพปจจุบันผู เรียนมีปญหาในดานเวลาเรียน เน่ืองจากในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2560                

มีวันหยุดราชการและวันสําคัญทางศาสนามาก จึงทําให ผูเรียนหยุดเรียนบอยและเรียนชา ผูวิจัยจึงไดจัดทําหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3           

เพื่อแกปญหาในการเรียนของผูเรียนเพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นหลังจากใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  

2.2 หาประสิทธิภาพของผูเรียนที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น  

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการเรียนของผูเรียน โดยการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส        

ที่พัฒนาขึ้น 

2.4 เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น 
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3. สมมติฐานในการในการศึกษา 
 

3.1 ประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส E-Book) ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1/3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 

3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยการใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสสูงกวากอนเรียนระดับสถิติ .05 

3.3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยรวมอยูในระดับมาก 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

 4.1.1 วิวัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) 

  แนวความคิดเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสเกิดขึ้นภายหลัง ป ค.ศ. 1940 โดยปรากฏใน นิยายวิทยาศาสตร 

ตอมาไดมีการพัฒนาโดยนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาชวยสแกนหนังสือจัดเก็บขอมูลเปนแฟมภาพตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

และนําแฟมภาพตัวหนังสือมาผาน กระบวนการแปลงภาพเปนขอความดวยการทํา OCR (Optical Character Recognition) 

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อแปลงภาพตัวหนังสือใหเปนขอความที่สามารถแกไขเพิ่มเติมได การถายทอดขอมูลจะ

ถายทอดผานทางแปนพิมพ และประมวลผลออกมาเปนตัวหนังสือและขอความดวยคอมพิวเตอร ดังน้ันหนากระดาษจึงเปล่ียน

รูปแบบไปเปนแฟมขอมูลแทน ทั้งยังมีความสะดวกตอการเผยแพรและจัดพิมพเปนเอกสาร (Documents printing) และ

หลังจากน้ันมีบริษัทผูผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวนมาก ไดพัฒนาโปรแกรมจนกระทั่งสามารถผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส

ออกมาเปนลักษณะเหมือนกับหนังสือทั่วไป กลาวคือ สามารถแทรกขอความ แทรกภาพ จัดหนาหนังสือไดตามความตองการ

ของผูผลิต และที่พิเศษกวาน้ันคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกสเหลาน้ี สามารถสรางจุดเชื่อมโยงเอกสาร (Hyperlink) ไปยังเว็บไซต  

ที่เก่ียวของอ่ืน ๆ (เจษฎา ถาวรนุวงศ, 2553) 
 

      4.1.2 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 บุปผาชาติ ทัฬหิกรณ (2540) ไดใหความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสไววาหนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง 

การคลิกเปดเอกสารไฮเปอรเท็กซและไฮเปอรมีเดีย ไดทําใหผูใชเขาถึงขอมูลที่เก่ียวของเชื่อมโยงไดอยางสะดวกรวดเร็ว  พรั่ง

พรอมดวยขอมูลมัลติมิเดียในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงจะเปนส่ือในการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามเวลาและ

สถานที่ที่ตนสะดวก 

  ครรชิต มาลัยวงศ (2540) หนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึงรูปแบบของการจัดเก็บและนําเสนอขอมูล

หลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนขอความ ตัวเลข ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงตาง ๆ ขอมูลเหลาน้ีมีวิธีเก็บในลักษณะพิเศษ 

น้ันคือ จากแฟมขอมูลหน่ึงผูอานสามารถเรียกดูขอมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของไดทันที โดยที่ขอมูลน้ันอาจจะอยูในแฟมเดียวกัน หรือ

อาจจะอยูในแฟมอ่ืน ๆ ที่อยูหางไกลก็ได หากขอมูลทีก่ลาวมาน้ีเปนขอความที่เปนตัวอักษรหรือตัวเลข เรียกวาขอความหลาย

มิติ (Hypertext) และหากขอมูลน้ันรวมถึงเสียงและภาพเคล่ือนไหวดวย ก็เรียกวาส่ือประสมหรือส่ือหลายมิติ (Hypermedia)  
 
             4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  พิเชษฐ เพียรเจริญ (2556) ไดทําการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง ส่ือการสอน โดยไดทดลองกับ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จํานวน 55 คน ผลการวิจัยพบวา หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เรื่องส่ือการสอนมีประสิทธิภาพ 82.0/82.5 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักศึกษาหลังจากที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องส่ือการสอน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  วารุณี คงวิมล (2559) ไดทําการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เรื่อง การใชโปรแกรม Photoshop 

เพื่อผลิตส่ือการสอน สําหรับครูระดับประถมศึกษาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นน้ัน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูระดับประถม

ศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยางเปนครูระดับประถมศึกษาไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

จํานวน 30 คน ผลการวิจัย พบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เรื่องการใชงานโปรแกรม Photoshop เพื่อผลิตส่ือการ

สอนสําหรับครูระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ 91.17/90.00 เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 (The 90/90 standard) 

ที่ตั้งไว และมีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  อรสา พานิชเจริญผล (2556). ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

17 ในจังหวัดตราด โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555     

สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ในจังหวัดตราด ซ่ึงคัดเลือกมาดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยใชโรงเรียนเปน

หนวยในการสุมไดโรงเรียนบอไรวิทยาคม มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1 จํานวน 5 หองเรียน ซ่ึงจัดนักเรียนเขาชั้นเรียนแบบ

คละความสามารถ แลวใชวิธีสุมแบบเจาะจง เลือกหองเรียนเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม จํานวน 2 หองเรียน หองเรียน

ละ 35 คน ผลการวิจัยพบวา 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพ 82.06/80.11 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80    

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสสูงกวาการจัดการ

เรียนรูดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีเจตคติตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีคาเฉล่ีย (x = 4.06) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.75) อยูในระดับมาก 

 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย 

  5.1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อําเภอ   

อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

จํานวน 4 หองเรียน รวมทั้งส้ิน 120 คน 

  5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 

อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2560 จํานวน 1 หองเรียน รวมทั้งส้ิน 30 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงผูวิจัยไดพิจารณา

คะแนน GPA เฉล่ียของกลุมตัวอยาง พบวามีผลการเรียนอยูในระดับปานกลางจนมาถึงระดับออน  
  
 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

   5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

   5.2.2 บทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   

   5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร     

   5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Book)  
   
 5.3 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ข้ันตอน  

  5.3.1 ขั้นการวิเคราะห การกําหนดเน้ือหา การวิเคราะหเน้ือหา กําหนดหัวเรื่อง และวัตถุประสงคทั่วไป       

ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยวิเคราะหเน้ือหาและวัตถุประสงคของรายวิชารวมกับการใชหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 โดยเลือก 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1947 

เน้ือหาที่เหมาะสมมาทําเปนบทเรียน โดยการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2

เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซ่ึงนักเรียนสามารถทําความเขาใจได 

 5.3.2 ขั้นการออกแบบ การออกแบบกิจกรรมในแตละบทเรียน โดยในขั้นตอนแรกใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

กอนเรียนในกระดาษ และเม่ือผานการทดสอบกอนเรียนแลวนักเรียนจะสามารถศึกษาเน้ือหาในแตละบทเรียนเครือขาย

คอมพิวเตอร ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

 5.3.3 ขั้นการพัฒนา การสรางบทเรียนเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) โดย

การใชโปรแกรม Flip Album Vista Pro เพราะสามารถควบคุมการเลน และแสดงผลขอมูลไปยังโปรแกรมประยุกต และมี

โปรแกรมสนับสนุนตาง ๆ และนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของหนังสืออิเล็กทรอนิกส        

(E-Book) ทั้งในดานเน้ือหา ดานเทคนิค และหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ IOC กอนนําไปใช 

 5.3.4 ขั้นการนําไปใช นําบทเรียนเรื่องเครือขายคอมพิวเตอร ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ที่ปรับปรุง

แกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหาและดานเทคนิคแลว ไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียน    

สระยายโสมวิทยา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 ในภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวน 30 คน เพื่อ

หาประสิทธิภาพและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน แสดงตัวอยางดังภาพที่ 1 

       

 

 

ภาพที่ 1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

  5.3.5 ขั้นการประเมินผล ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยดําเนินการตามแบบแผนของการ

วิจัยแบบกลุมเดียว สอบกอน-สอบหลัง จากน้ันนําขอมูลที่ไดไปใชวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรยีน 
 
  5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติ  

(Dependent t-test) โดยนําผลที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 121) ดังน้ี    

คาเฉล่ียเทากับ 4.51 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด    

คาเฉล่ียเทากับ 3.51 – 4.50 หมายความวา ระดับมาก    

คาเฉล่ียเทากับ 2.51 – 3.50 หมายความวา ระดับปานกลาง    

คาเฉล่ียเทากับ 1.51 – 2.50 หมายความวา ระดับนอย    

คาเฉล่ียเทากับ 1.00 – 1.50 หมายความวา ระดับนอยที่สุด 

 

6. ผลการวิจัย  
 
 6.1 ผลของการพัฒนาส่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เร่ืองระบบเครือขายคอมพิวเตอร   

ผูวิจัยไดพัฒนาส่ือการเรียนรูเรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) โดยการใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แสดงดังภาพที ่2 
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ภาพที่ 2  หนาจอเน้ือหาบทเรียน 
 
  6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศพื้นฐาน 2 เร่ืองเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาข้ึน 

 

ตารางที่ 1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร   

การทดสอบ คะแนนเต็ม x รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

1. คะแนนระหวางเรียน (E1) 15 6.73 80.66 

2. คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 15 9.77 84.67 
 

จากตารางที่ 1 การทดสอบระหวางเรียน (E1) จากผลการทดสอบระหวางเรียนจะไดคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 6.73    

คิดเปนรอยละ 80.66 และผลการทดสอบหลังเรียน (E2) จะไดคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 9.77 คิดเปนรอยละ 84.67 แสดงวา 

บทเรียนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 80.66 /84.67 ซ่ึงมีคาสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80     

   

 6.3 ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนดวยส่ือการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เร่ืองระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   

ผูวิจัยไดดําเนินการนําส่ือการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร        

ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทําการเก็บรวบรวมคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอน

เรียนและหลังเรียน จํานวน 30 คน สามารถวิเคราะหผลไดดังแสดงในตารางที่ 2    

 

ตารางที่ 2   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน    

การทดสอบ จํานวน (คน) คะแนน x T Sig. 

ทดสอบกอนเรียน 30 15 6.73 
8.20* 0.00 

ทดสอบหลังเรียน 30 15 9.77 

 

จากตารางที่2 พบวา ผลคะแนนเฉล่ียของผูเรียนทั้งหมดที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนมีคาเทากับ 6.73    

จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน และคะแนนเฉล่ียของผูเรียนทั้งหมดที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเทากับ 9.77      

ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียนดวยส่ือการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 6.4 ผลของการประเมินคุณภาพพัฒนาส่ือการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เร่ืองระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอส่ือการเรียนรู โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)   

ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร หลังจากจัดกิจกรรมจากน้ันนําผลการสอบถามมา 

วิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล  ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

 ตารางที ่3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีส่ือการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร   

รายการ x S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ความพึงพอใจดานการผลิตส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอร 4.36 0.63 ดี 

2. ความพึงพอใจดานเน้ือหาส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอร 4.30 0.21 ดี 

โดยรวม 4.33 0.42 ดี 
 

 จากตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอมีส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอร พบวา         

การประเมินทางดานการผลิตส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา

เทากับ 0.63 แสดงวาส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคุณภาพการผลิตส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรอยูใน

ระดับดี และดานเน้ือหาส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา

เทากับ 0.21 แสดงวาส่ือการเรียนรูเรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอรดานเน้ือหาส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมี

คุณภาพระดับดี  

 
7. สรุปผลการวิจัย 
  

 7.1 ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรูคอมพิวเตอรโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2  เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาการทดสอบระหวาง

เรียน (E1) จากผลการทดสอบระหวางเรียนจะไดคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 6.73 คิดเปนรอยละ 80.66 และผลการทดสอบ     

หลังเรียน (E2) จะไดคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 9.77 คิดเปนรอยละ 84.67 แสดงวาบทเรียนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 

80.66 /84.67 ซ่ึงมีคาสูงกวา เกณฑที่กําหนดคือ 80/80       

 7.2 ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนดวยส่ือการเรียนรู โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส      

(E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา   

ผลคะแนนเฉล่ียของ ผูเรียนทั้งหมดที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนมีคาเทากับ 6.73 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน     

และคะแนนเฉล่ียของผูเรียนทั้งหมดที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเทากับ 9.77 ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียน

ดวยส่ือการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

 7.3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอมีส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอร พบวา การประเมิน

ทางดานการผลิตส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.63 

แสดงวาส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคุณภาพการผลิตส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรอยูในระดับดี   

และดานเน้ือหาส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.21 

แสดงวาส่ือการเรียนรูเรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอรดานเน้ือหาส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคุณภาพระดับดี  
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8. อภิปรายผลกาวิจัย 
 

8.1 จากการพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรูเรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยการใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีมีประสิทธิภาพ 

80.66/84.67 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 โดยคาประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลังเรียน (E2) ซ่ึงมีคาประสิทธิภาพ

เทากับ 80.66 สูงกวาคาประสิทธิภาพ 80 ที่ตั้งไว จะเห็นวาเกณฑสูงกวาเชนเดียวกัน เพราะวาในการเรียนระหวางเรียนผูเรียน

ไดเขามาศึกษาบทเรียน ทําใหผูเรียนมีความเขาใจกับบทเรียน โดยปกติคาของแบบทดสอบระหวางเรียน (E1) จะสูงกวา

แบบทดสอบหลังเรียน (E2) เน่ืองจากเกิดจากการวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน เม่ือผูเรียนเรียนจบหนวยจะทําการสอบวัดผล

แบบทดสอบระหวางเรียนทันที สวนแบบทดสอบหลังเรียนจะทําการทิ้งระยะเวลาในการสอบหลังจากจบบทเรียน จึงมีคา

เทากับ 80.66/84.67 สอดคลองกับงานวิจัยของ วารุณี คงวิมล (2559) ไดทําการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)     

เรื่อง การใชโปรแกรมPHOTOSHOPเพื่อผลิตส่ือการสอน สําหรับครูระดับประถมศึกษาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นน้ัน ประชากรที่ใชใน

การวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยางเปนครูระดับประถมศึกษาไดมาจาก

การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 30คน ผลการวิจัย พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เรื่อง การใชงาน

โปรแกรมPhotoshop เพื่อผลิตส่ือการสอนสําหรับครูระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ 91.17/90.00 เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 90/90 (The 90/90 standard) ที่ตั้งไว และมีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

8.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยส่ือการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ใน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอน

เรียน เน่ืองมาจากในการทดสอบกอนเรียนน้ัน ผูเรียนขาดความรูในเน้ือหาของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 จึงอาจ

ทําแบบทดสอบแบบคาดเดา เม่ือไดศึกษาเน้ือหาดวยส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอร โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส       

(E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 ซ่ึงประกอบดวยขอความ ภาพน่ิง รวมทั้งผูเรียน

ไดมีสวนรวมในการปฏิสัมพันธกับบทเรียน ทําใหผูเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียนรู จึงสงผลทําใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยส่ือการเรียนรูสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา

ส่ือการเรียนรูมีสวนชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ อรสา พานิชเจริญผล (2556). ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 

ในจังหวัดตราด โดยกลุมตัวอยางทjีใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2555 สังกัด

สํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ในจังหวัดตราด ซ่ึงคัดเลือกมาดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยใชโรงเรียนเปนหนวย

ในการสุมไดโรงเรียนบอไรวิทยาคม มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1 จํานวน 5 หองเรียน ซ่ึงจัดนักเรียนเขาชั้นเรียนแบบคละ

ความสามารถ แลวใชวิธีสุมแบบเจาะจง เลือกหองเรียนเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 

35 คน ผลการวิจัยพบวา 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพ 82.06/80.11  เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80              

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนทีjเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสสูงกวาการจัดการ

เรียนรูดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีเจตคติตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีคาเฉล่ีย (x = 4.06) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.75) อยูในระดับมาก 

 8.3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอมีส่ือการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา การประเมินทางดาน

การผลิตส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.63 แสดงวา

ส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคุณภาพการผลิตส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรอยูในระดับดี และดาน
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เน้ือหาส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.21 แสดงวา

ส่ือการเรียนรูเรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอรดานเน้ือหาส่ือการเรียนรูเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรมีคุณภาพระดับดี จึงสรุปได

วาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 เรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร สามารถ

นําไปใชเปนส่ือการเรียนการสอน มีความเหมาะสมกับการเรียนรูไดเปนอยางดี สรางแรงจูงใจตอผูเรียน หากมีการนําเสนอ

อยางมีระบบจะทําใหผูเรียนเรียนเขาใจเน้ือหางายและชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 

   

9. ขอเสนอแนะ 
 

9.1 การพัฒนาส่ือการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 โดยการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศพื้นฐาน2 เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น จึงควรทําการพัฒนาการเรียนการสอนดวยส่ือคอมพิวเตอรในรายวิชาอ่ืน ๆ ตอไป 

9.2 ควรเพิ่มลักษณะของกิจกรรมการเรียนใหนาสนใจมากขึ้น 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบตัดขวางเพื่อศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล สภาวะสุขภาพ และการเขาถึงบริการทันตกรรม 

ของผูสูงอายุ และเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลและสภาวะสุขภาพกับการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ เก็บขอมูล

โดยการใชแบบสอบถามและตรวจสุขภาพ ทําการศึกษากับกลุมตัวอยางผูสูอายุในตําบลหนองบอ อําเภอสองพี่นอง จังหวัด

สุพรรณบุร ีวิเคราะหขอมูลโดยใชการทดสอบ t-test และ One Way ANOVA ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัย

พบวา ผูสูงอายุชวงอายุ 60-70 ป มีการเขาถึงบริการทันตกรรมที่ดีกวาชวงอายุมากกวา 70 ป และผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับบุตร

มีการเขาถึงบริการทนัตกรรมแตกตางจากการอยูคนเดียว การอยูกับคูครอง และการอยูกับญาติ ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไดดี

สามารถเขาถึงบริการทันตกรรมไดดีกวาผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไดนอย ผูสูงอายุที่ไมมีปญหาทางการมองเห็นและไมมีสภาวะ

ขอเขาเส่ือมสามารถเขาถึงบริการทนัตกรรมไดดีกวาผูสูงอายุที่มีปญหาดังกลาว 

 

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 

ผูสูงอายุเปนวัยที่มีการเส่ือมถอยของประสิทธิภาพรางกาย ปญหาหรือสภาวะทางสุขภาพของผูสูงอายุน้ันมีผลตอการ

ใชชีวิตของผูสูงอายุ ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม ปญหาดานสุขภาพที่มักพบบอยในผูสูงอายุ ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูง รวมถึงโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ ภาวะซึมเศรา การมองเห็น การไดยิน ขอเขาเส่ือม รวมถึงสมรรถนะทางรางกายในการ

ชวยเหลือตนเองของผูสูงอายุที่เส่ือมลง (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) ซ่ึงปญหาดังกลาวสงผลตอการทํากิจกรรมตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ รวมทั้งกิจกรรมที่เก่ียวกับการดูแลสุขภาพตาง ๆ ที่มักลดนอยลงไปตามอายุที่ เพิ่มขึ้น นอกจาก

ปญหาดังกลาวยังพบวาปญหาสุขภาพที่สาคัญอีกอยางหน่ึงของผูสูงอายุ คือ ปญหาสุขภาพชองปาก เน่ืองจากระบบบดเคี้ยว

สงผลกระทบโดยตรงตอภาวะโภชนาการของผูสูงอายุ จากรายงานผลการสารวจสภาวะสุขภาพชองปาก ครั้งที่ 7 (สํานักทันต

สาธารณสุข, 2556) ดังน้ันการเขาถึงบริการสุขภาพจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูสูงอาย ุ

จากขอมูลสถิติของประเทศไทยพบวาผูสูงอายุไดรับบริการตรวจสุขภาพ เพียงรอยละ 52.2 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 

2557) และจากการศึกษาเรื่อง การใชบริการสุขภาพชองปากในทศวรรษแรกของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ประเทศ

ไทย พบวา กลุมผูสูงอายุใชบริการทันตกรรมเพิ่มขึ้นในป 2550 แตลดลงในป 2554 จึงสะทอนใหเห็นวาผูสูงอายุในประเทศ

ไทยยังมีปญหาเรื่องการเขาถึงบริการทันตกรรม (เพ็ญแข ลาภยิ่ง และวีระศักดิ์ พุทธาศรี, 2556) สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง

ปจจัยที่สงผลตอการเขาถึงกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสภาพของผูสูงอายุ ที่พบวา การเขาถึงบริการทันตก

รรมยังมีปญหาการเขาถึงคอนขางมาก (พินิจ ฟาอํานวยผล, 2557) ในปจจุบันไดมีความพยายามอยางยิ่งในการเพิ่มการเขาถึง

บริการในผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งในแผนงานทันตสุขภาพส าหรับผูสูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565 ไดกําหนด

แนวทางเพื่อใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงการบริการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสภาพชองปากเพิ่มขึ้น (สุธา เจียรมณีโชติชัย, 

2559) ในดานการเขาถึงบริการทันตกรรมน้ันพิจารณาจากการเขาถึงบริการสุขภาพในมิติตาง ๆ ไดแก ดานการเขาถึงสถาน

บริการ ดานความเพียงพอของบริการ ดานความสะดวกของบริการ ดานความสามารถในการจายคาบริการ และดานการ

ยอมรับในบริการ (Penchansky, R., & Thomas, W.J., 1981)  

จากการสํารวจการใหบริการทันตกรรมผูสูงอายุในประเทศไทย ป 2558-2559 พบวา ผูสูงอายุไดรับการตรวจ

สุขภาพชองปาก รอยละ 8.61 และ 17.62 ตามล าดับ และการใหบริการทันตกรรมผูสูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี ป 2558-

2559 พบวา ผูสูงอายุไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก รอยละ 4.18 และ 15.12 ตามลําดับ (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) ใน

ภาพรวมระดับประเทศ และระดับจังหวัด แมจะมีการเขาถึงบริการทันตกรรมในผูสูงอายุที่ดีขึ้น แตยังถือวาอยูในระดับต่ํามาก 

แตในระดับตําบลมีแนวโนมลดลงจากปกอน และอันเน่ืองจากประชากรในวัยสูงอายุมักมีปญหาเก่ียวกับภาวะสุขภาพหลาย ๆ 

อยาง (สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2557) ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความแตกตางของปจจัยตาง ๆ กับการเขาถึงบริการทัน

ตกรรมของผูสูงอายุ เพื่อนําขอมูลจากการศึกษาไปใชในการพัฒนาหรือแกไขปญหาและอุปสรรคในการเขาถึงบริการทันตกรรม

สําหรับผูสูงอายุ ซ่ึงจะสงผลใหผูสูงอายุมีสุขภาพชองปากดีและมีฟนใชงานไดอยางเหมาะสมตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ 

2.2 เพื่อประเมินการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลและสภาวะสุขภาพกับการเขาถึงบริการทันตกรรมของ

ผูสูงอาย ุ

 

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 ภาวะซึมเศรา 

ภาวะขอเขาเส่ือม ภาวะการไดยิน 

 4.3 การเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ มีทั้งหมด 5 ดาน คือ ดานการเขาถึงสถานบริการ ดานความเพียงพอ

ของบริการ ดานความสะดวกของบริการ ดานความสามารถในการจายคาบริการ และดานการยอมรับคุณภาพในบริการ 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบตัดขวาง (Cross sectional research) เพื่อศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล สภาวะ

สุขภาพ และการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุตําบลหนองบอ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เก็บขอมูลโดยการใช

แบบสอบถาม 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูสูงอายุในตําบลหนองบอ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนับจาก 

ผูสูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ จํานวน 590 คน ผูวิจัยเลือกใชการคํานวณขนาดตัวอยางแบบประมาณคาสัดสวนของ

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 ความคลาดเคล่ือนของการประมาณคา กําหนดใหเทากับ 95% (0.05) 
 

5.2  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ คุณลักษณะสวนบุคคล สภาวะสุขภาพ 

และการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ โดยคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามชุดน้ีมีคาไมนอยกวา 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 ขอ ไดแก โรคประจําตัว สมรรถนะการชวยเหลือตัวเองของ

ผูสูงอายุ ปญหาทางการมองเห็น ภาวะซึมเศรา ภาวะเขาเส่ือม ความผิดปกติทางการไดยิน และปญหาสุขภาพชองปาก โดย

คําถามเปนแบบเลือกตอบ 

สวนที่ 3 การเขาถึงบริการทันตกรรมของผุสูงอายุ  โดยประเมินจากองคประกอบ 5 ดาน ไดแก ดานการเขาถึงสถาน

บริการ  ดานความเพียงพอของบริการ  ดานความสะดวกของบริการ  ดานความสามารถในการจายคาบริการ  และดานการ

ยอมรับคุณภาพในบริการ จํานวน 20 ขอ เปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ตัวเลือก การจัดลําดับใชเกณฑในการจัดระดับ

แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย โดยกําหนดชวงการวัดดังน้ี (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 การประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ 

การหาความตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวปรึกษาผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ

ความถูกตองดานเน้ือหา ความสอดคลองกับวัตถุประสงค สํานวนภาษาจากน้ันทําการแกไข ปรับปรุงแบบสอบถามตาม

คําแนะนํา 

การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมเปาหมายที่มีลักษณะใกลเคียงกับ

ประชากรศึกษา จํานวน 30 ชุด ซ่ึงไดทําการทดสอบที่อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีแลวนํามาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามไมนอยกวา 0.8 
 

5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บขอมูลโดยผูวิจัย และผูชวยวิจัยที่ผานการอบรมชี้แจงการเก็บขอมูลแลว โดยใชแบบสอบถามกับผูสูงอายุที่บาน

หรือสถานที่ในชุมชน 
 

5.5 การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยอธิบายลักษณะสวนบุคคล สภาวะสุขภาพ และการเขาถึงบริการ 

ทันตกรรมของผูสูงอายุ โดยใช จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคุณลักษณะ

สวนบุคคล และสภาวะสุขภาพ กับการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ โดยใช Independent t-test และ One Way 

ANOVA 

 

6. ผลการวิจัย 

จากการสํารวจกลุมตัวอยาง พบวาผูสูงอายุสวนใหญอยูในชวงอายุ 60 ถึง 70 ป รอยละ 58 มีอายุเฉล่ีย 69.61 ป 

อายุมากที่สุด 87 ป อายุนอยสุด 60 ป เปนเพศหญิง รอยละ 65.33 มีสถานภาพคู รอยละ 70.67 มีการศึกษาระดับ

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

ดันโลหิตสูง รอยละ 58 และโรคเบาหวาน รอยละ 24.67 สมรรถนะการชวยเหลือตัวเองของผูสูงอายุ สวนใหญชวยเหลือ

ตัวเองไดดี รอยละ 82.67 การมองเห็นสวนใหญปกติ รอยละ 78 ภาวะซึมเศราทั้งหมดอยูในระดับปกติ รอยละ 100 ขอเขา

เส่ือมสวนใหญปกติ รอยละ 66.67 การไดยินสวนใหญปกติ รอยละ 89.33 และสุขภาพชองปากสวนใหญมีปญหา รอยละ 

72.67 ซ่ึงปญหาสวนใหญ คือ ไมมีฟนใชงานที่เหมาะสม (มีฟนไมถึง 20 ซ่ี) รอยละ 72.67  

ดานการเขาถึงบริการทันตกรรม พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีการเขาถึงบริการทันตกรรมภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง (mean = 3.62 S.D. = 0.31) เม่ือวิเคราะหการเขาถึงบริการทันตกรรมจําแนกรายดานพบวา 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 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ 

การเขาถึงบริการทันตกรรม mean S.D. แปลผล 

1. ดานการเขาถึงสถานบริการ   3.59 0.36 ปานกลาง 

2. ดานความเพียงพอของบริการ   3.61 0.42 ปานกลาง 

3. ดานความสะดวกของบริการ   3.52 0.50 ปานกลาง 

4. ดานความสามารถในการจายคาบริการ 3.61 0.37 ปานกลาง 

5. ดานการยอมรับคุณภาพในบริการ 3.76 0.34 สูง 

รวมทุกดาน 3.62 0.31 ปานกลาง 

 

จากผลการทดสอบความแตกตางของคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา ผูสูงอายุที่ชวงอายุที่แตกตางกันมีการเขาถึง

บริการทันตกรรมแตกตางกัน โดยผูสูงอายุที่อยูในชวงอายุ 60-70 ปสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมไดดีกวาผูสูงอายุที่มีอายุ

มากกวา 70 ปและผูสูงอายุที่มีลักษณะการอยูอาศัยแตกตางกันมีการเขาถงบริการที่แตกตางกัน ทีนั่ยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือ

พิจารณาคาเฉล่ียการเขาถึงบริการทันตกรรมจะพบวาผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับบุตรสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมไดมากที่สุด 

ดังแสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 2 การทดสอบ t-test เปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลตอการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอาย ุ

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 

6.892 0.000* 
     อยูกับคูครอง 3.45 0.25 

     อยูกับบุตร 3.69 0.69 

     อยูกับญาต ิ 3.45 0.31 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

และเม่ือทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD แสดงความแตกตางของการอยูอาศัยกับการเขาถึงบริการทันตก

รรมของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับบุตรมีการเขาถึงบริการทันตกรรมไดดีกวาการอยูคนเดียว การอยูกับคูครอง 

และการอยูกับญาติ ที่นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนผูสูงอายุที่อยูคนเดียว อยูกับคูครอง และอยูกับญาติมีการเขาถึงบริการทัน

ตกรรมไมแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 การทดสอบความแตกตางของการอยูอาศัยกับการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุดวยวิธี LSD 

การอยูอาศัย อยูคนเดียว อยูกับคูครอง อยูกับบุตร อยูกับญาต ิ

อยูคนเดียว - 0.833 0.027* 0.829 

อยูกับคูครอง 0.883 - 0.002* 1.00 

อยูกับบุตร 0.027* 0.002* - 0.001* 

อยูกับญาต ิ 0.829 1.00 0.001* - 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

จากผลการทดสอบความแตกตางของของสภาวะสุขภาพ พบวา ผูสูงอายุที่มีสมรรถนะการชวยเหลือตัวเองแตกตาง

กันมีการเขาถึงบริการทันตกรรมแตกตางกัน โดยผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไดดีสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมไดดีกวา 

ผูสูงอายุที่ไมมีปญหาทางการมองเห็นสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมไดดีกวาผูสูงอายุที่มีปญหาทางการมองเห็น และผูสูงอายุ

ที่ไมมีสภาวะขอเขาเส่ือมสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมไดดีกวาผูสูงอายุที่มีปญหาขอเขาเส่ือม ดังแสดงในตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 การทดสอบ t-test เปรียบเทียบสภาวะสุขภาพตอการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ 

สภาวะสุขภาพ mean S.D. t p-value 

สมรรถนะการชวยเหลือตัวเองของผูสูงอายุ 

     ชวยเหลือตัวเองไดบาง 3.26 0.24 
-7.531 0.000* 

     ชวยเหลือตัวเองไดดี 3.69 0.27 

ปญหาทางการมองเห็น 
    

     ไมมี 3.69 0.29 
6.577 0.000* 

     มี 3.34 0.20 

ขอเขาเส่ือม 
    

     ไมมี 3.69 0.29 
4.151 0.000* 

     มี 3.47 0.30 

*นัยสําคัญทางสถิติที่0.05 

 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยพบวาปญสุขภาพผูสูงอายุสวนใหญ คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และปญหาขอเขา

เส่ือม ปญหาสุขภาพดังกลาวน้ันสอดคลองกับสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่รวบรวมสถิติเก่ียวกับผูสูงอายุและพบวาปญหาดาน

สุขภาพที่มักพบบอยในผูสูงอายุ ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ขอเขาเส่ือม (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) ดาน

การเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ จากแนวคิดขององคการอนามัยโลกและเพนชานสกีรและโทมัส สรุปไดวา การเขาถึง

บริการสุขภาพน้ันจะตองค านึงถึงความสามารถในการจายคาบริการ ความเพียงพอของบริการ การเขาถึงแหลงบริการ การ

อํานวยความสะดวกของแหลงบริการ และการยอมรับคุณภาพบริการ (Penchansky, R., & Thomas, W.J., 1981) จาก

การศึกษาพบวาผูสูงอายุสวนใหญมีการเขาถึงบริการทันตกรรมภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยที่คะแนนเรื่องระยะเวลาใน

การรอรับบริการมีระดับคะแนนต่ําสุด แสดงใหเห็นวาการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุยังไมดีเทาที่ควรทั้งน้ีเพราะสวน

ใหญผูสูงอายุรับบริการทันตกรรมในสถานบริการของรัฐซ่ึงมีผูปวยคอนขางมากแตบุคคลกรทางทันตกรรมมีนอยการใหบริการ

ผูปวยใหทันเวลาจึงเปนเรื่องที่ตองพิจารณาและเปนความทาทายของรัฐที่ตองจัดการปญหาดังกลาว และจากผลการทดสอบ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1959 

ความแตกตางของคุณลักษณะสวนบุคคลตอการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ พบวา ชวงอายุ 60-70 ป มีการเขาถึง

บริการทันตกรรมที่ดีกวาชวงอายุมากกวา 70 ป และผูสูงอายทุี่อาศัยอยูกับบุตรมีการเขาถึงบริการทันตกรรมแตกตางจากการ

อยูคนเดียว การอยูกับคูครอง และการอยูกับญาติ ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กลาววาการเขาถึงบริการทันตกรรมของ

ผูสูงอายุแตกตางกันตามคุณลักษณะสวนบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องความตองการบริการทันตกรรมกับอุปสรรคการ

เขาถึงบริการทันตกรรมในผูสูงอายุในเมืองโจฮันเนสเบิรก ประเทศแอฟริกาใต ที่พบวา อายุมีความสัมพันธกับการเขาถึงบริการ

ทันตกรรม ซ่ึงรายงานวิจัยกลาววาผูสูงอายุที่มีอายุมากขึ้นจะเขาถึงบริการทันตกรรมไดนอยลง และยังพบวาการที่ผูสูงอายุที่อยู

กับครอบครัวหลายคนจะมีการเขาถึงบริการทันตกรรมไดมากกวาผูสูงอายุที่อยูโดดเดี่ยว (Molete, M.P., et al., 2014) และ

สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการใชบริการทันตกรรมของผูสูงอายุชาวญ่ีปุน ที่พบวา อายุมีความสัมพันธกับการใช

บริการทันตกรรมของผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุที่มีอายุเพิ่มขึ้นจะสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมไดลดลง (Ohi, T., et al., 2009) 

ดานสภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไดดีสามารถเขาถึงบริการทางดานทันตกรรมไดดีกวาผูสูงอายุ

ที่ชวยเหลือตัวเองไดนอย ผูสูงอายุที่ไมมีปญหาทางการมองเห็นสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมไดดีกวาผูสูงอายุที่มีปญหา

ทางการมองเห็น และผูสูงอายุที่มีปญหาขอเขาเส่ือมมีการเขาถึงบริการทันตกรรมไดนอยกวาผูไมมีปญหาขอเขาเส่ือม ซ่ึงถึงแม

ในประเทศไทยจะมีสถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมในระดับตําบลแตปญหาสุขภาพของผูสูงอายุก็ยังคงเปนอุปสรรค อัน

เน่ืองจากผูสูงอายุมีความจําเปนที่จะตองพึงพาอาศัยบุตรหรือผูอ่ืนในการทํากิจกรรมบางอยางโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการ

เดินทาง สําหรับเรื่องสายตา ขอเขาเส่ือมเหลาน้ีเปนอุปสรรคตอการเดินทางทั้งส้ิน ถึงแมหนวยงานในพื้นที่จะมีการออกหนวย

ทันตกรรมในชุมชนก็ยังไมเพียงพอตอการใหบริการทันตกรรมในชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่วา การเขาถึงบริการทันตก

รรมของผูสูงอายุแตกตางกันตามสภาวะสุขภาพ สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ความตองการทางทันตกรรม ปญหาและอุปสรรค

ในผูสูงอายุในประเทศอินเดีย ไดบอกวาปจจัยที่เปนตัวขัดขวางการเขาถึงบริการทันตกรรมอยางหน่ึงคือ ความบกพรองของ

รางกายหรือสมรรถภาพทางรางกายน้ันเอง ซ่ึงจะสงผลตอการเดินทางไปรับบริการทันตกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสถาน

บริการอยูในพื้นที่หางไกล (Bharti, R., et al., 2015) และสอดคลองกับแนวคิดการเขาถึงบริการทางการแพทยและ

สาธารณสุขของอะเดยและแอนเดอเซน (Aday, L. A. & Andersen, R., 1975) ที่ไดกลาววาบุคคลจะใชบริการหรือเขาถึง

บริการทางสาธารณสุข มีปจจัยดังน้ี 1) ปจจัยเก่ียวกับตัวบุคคลน้ัน ประกอบดวย ปจจัยดานประชากรหรือคุณลักษณะสวน

บุคคล 2) ปจจัยสนับสนุนหรือเก้ือกูลหรือครอบครัว  

 

8. ขอเสนอแนะ 

8.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

8.1.1 ควรมีการพิจารณาถึงการออกหนวยทันตกรรมในชุมชน หรือแนวทางปฏิบัติงานดานทันสาธารณสุขใน

ชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อทําใหผูสูงอายุไดรับบริการทันตกรรมดีขึ้น โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพเดินทางไมสะดวก 

8.1.2 ควรมีกิจกรรมหรือโครงการในการสรางเสริมความสัมพันธของครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุ เพราะ

ผูสูงอายุที่อยูกับบุตรน้ันมีการเขาถึงบริการทันตกรรมไดดีขึ้น เพราะผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพเดินทางไมสะดวกจึงตองมีผูดูแล

อยางใกลชิด 

8.1.3 สรางทีมทันตสุขภาพในชุมชน ซ่ึงอาจพัฒนาทักษะที่จําเปนใหกับทีม อสม   .หรือทีมหมอครอ บครัว เพื่อ

ติดตามดูแลผูสูงอายุ ตลอดจนนัดหมายการออกทันตกรรมชุมชนเพื่อบริการทันตกรรมสําหรับผูสูงอาย ุ

8.1.4 ผูบริหารหนวยบริการสุขภาพควรสรางกฎ หรือ กติกา หรือ ระเบียบ หรือทําเนียมปฏิบัติ สําหรับ

ชองทางบริการทันตกรรมของผูสูงอายุที่รวดเร็ว หรือไดรับบริการกอนกลุมประชาชนอ่ืน ๆ  

8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

งานวิจัยเก่ียวกับเรื่องการเขาถึงบริการทันตกรรมของผูสูงอายุครั้งตอไปควรพิจารณาศึกษาในกลุมผูสูงอายุที่

ชวยเหลือตัวเองไมไดหรือพิการเพื่อศึกษาสภาพปญหาเพิ่มเติ่ม 
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยพรรณนาแบบเชิงตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Study) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช

ถุงยางอนามัยของนิสิตชายในสถาบันอุดมศึกษาแหงหน่ึงเขตภาคตะวันออก เก็บขอมูลในนิสิตชายชั้นปที่ 1 อายุ 18 ปขึ้นไป  

ที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 286 คน โดยสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified sampling) เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม

ออนไลน มีคาความเที่ยง 0.748 – 0.845 วิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

หาความสัมพันธโดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบวา นิสิตชายสวนใหญมีพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยอยูในระดับปานกลาง ( X = 49.8, S.D. = 6.59) 

ซ่ึงเคยมีเพศสัมพันธ รอยละ 40.2 และนิสิตชายที่เคยมีเพศสัมพันธครั้งแรกมีอายุนอยที่สุดคือ 12 ป ซ่ึงการมีเพศสัมพันธครั้งแรก 

มีการใชถุงยางอนามัย รอยละ 77.6 และไมใชถุงยางอนามัย รอยละ 22.4 ดานเหตุผลของการใชถุงยางอนามัยพบวา นิสิตชาย

สวนใหญใชถุงยางอนามัยเพื่อความปลอดภัย รอยละ 31.5 รองลงมาเพื่อปองกันการตั้งครรภ และปองกันโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ รอยละ 25.8 และรอยละ 20.2 ตามลําดับ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของนิสิตชาย

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ไดแก อิทธิพลของกลุมอางอิงที่มีผลตอการใชถุงยางอนามัย (r=0.449) การไดรับขอมูล

เรื่องการใชถุงยางอนามัยจากส่ือตาง ๆ (r=0.383) และความสะดวกในการเขาถึงถุงยางอนามัย (r=0.284) โดยผลการศึกษา

สามารถเปนแนวทางจัดกิจกรรมสงเสริมและวางแผนการสอนเพศศึกษา โดยเฉพาะเรื่องอิทธิพลของกลุมอางอิงที่มีผลตอการใช

ถุงยางอนามัย การไดรับขอมูลการใชถุงยางอนามัยจากส่ือ 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 
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1. บทนํา 
 

 วัยรุนเปนชวงชีวิตที่เริ่มกาวพนจากวัยเด็กเขาสูวัยผูใหญ มีรางกายเปล่ียนแปลงเติบโตโดยสมบูรณ เปนชวงวัยที่มี

ความสนใจในเพื่อนตางเพศ วัยน้ีจะรักอิสระ ชอบคิดเองทําเอง พึ่งตัวเอง เชื่อความคิดตนเอง ความอยากรูอยากเห็นอยากลอง

จะมีสูงที่สุดในวัยน้ี อาจทําใหเกิดพฤติกรรมเส่ียงไดงายถาวัยรุนขาดการยั้งคิดที่ดี (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 อาย ุ15-19 ป เทากับ 51.2 สวนรอยละการคลอดในวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ปตอจํานวนมารดาที่คลอดทั้งหมด

น้ันมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองตลอด 10 ป ที่ผานมา จากรอยละ 13.9 ใน พ  .ศ  . 2547 เปนรอยละ 16.8 ใน พ  .ศ  . 2556 

(สํานักอนามัยการเจริญพนัธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557) และมีความเส่ียงสูงที่จะมีภาวะแทรกซอนระหวางการ

คลอด เพราะรางกายยังไมเจริญเติบโตเต็มที่ สาเหตุที่วัยรุนตั้งครรภเปนผลมาจากการมีเพศสัมพันธที่ไมไดปองกัน โดยวัยรุน

และเยาวชน อายุ 10–25 ป ไมไดปองกันการตั้งครรภเม่ือมีเพศสัมพันธ ซ่ึงมีวัยรุนเพียงครึ่งหน่ึงเทาน้ันที่ใชถุงยางอนามัย และ

อีกรอยละ 10.7 ใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน )อนุศักดิ์ คงมาลัย , 2554) การมีเพศสัมพันธสวนใหญเริ่มตนระหวางอายุ 15 ถึง 19 ป 

โดยในผูชายจะมีอัตรามากกวาผูหญิง (WHO, 2012)  

 จากการสํารวจอนามัยการเจริญพันธุ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2553) พบวา วัยรุนที่มีเพศสัมพันธเปน

ประจํามีเพียงรอยละ 15.7 เทาน้ันที่มีการคุมกําเนิด โดยการคุมกําเนิดมีอัตราสูงสุดในกลุมวัยรุนที่แตงงาน คือรอยละ  79.8 

ทั้งน้ี วิธีการคุมกําเนิดที่ใชในกลุมวัยรุนชายที่แตงงานนิยมใชถุงยางอนามัยและการใหคูกินยาคุมกําเนิด รอยละ 8.5  ซ่ึงวัยรุน

ชายที่ยังไมแตงงานนิยมใชถุงยางอนามัย จากงานวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายแสดงใหเห็นวา 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของนักศึกษาชาย ไดแก อายุ การเขาถึงถุงยางอนามัย ความสะดวก

ในการหาซ้ือถุงยางอนามัย การเขาถึงขอมูลเก่ียวกับถุงยางอนามัยและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน การไดอานวารสาร

หนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ต โทรทัศน (วนิดา ปาวรีย, 2558) และการศึกษาของนันทิดา ศรีจันทร และคณะ (2560) พบวา 

บรรทัดฐานอางอิงของกลุมผูใกลชิดเก่ียวกับการใชถุงยางอนามัยเปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย และจาก

การวิเคราะหสถานการณและปจจัยที่มีผลตอการติดเชื้อเอชไอวีของกลุมเยาวชนในประเทศไทย ระบุวาเยาวชนอายุตั้งแต          

15-24 ปน้ันเปนกลุมที่มีผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธและตั้งครรภโดยไมพึงประสงคมากที่สุดแสดงใหเห็นวาเยาวชนกลุมน้ี

ไมไดรับขอมูลเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย จะเห็นวากลุมผูปวยสวนใหญอยูในชวงวัยเรียนวัยเจริญพันธุ (องคการ             

ยูนิเซฟ, 2557) และกลุมประชากรที่พบโรคหนองใน และโรคซิฟลิสมากที่สุดอยูในชวงอายุ 15–24 ป ซ่ึงอยูในชวงวัยเรียน         

วัยเจริญพันธุ ซ่ึงเปนตัวสะทอนที่แสดงใหเห็นถึงการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย อีกทั้งเพิ่มความเส่ียงตอการติดเชื้อเอชไอวี 

และมีรายงานวาผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยมากกวาบุคคลทั่วไป 

5–9 เทา (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2560) การปองกันและควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะ

ชวยลดการแพรกระจายเชื้อเอชไอวีไดอีกทางหน่ึง ซ่ึงการรูจักการคุมกําเนิดโดยใชถุงยางอนามัยเปนวิธีการที่สะดวกประหยัด 

ไดผลดี ทั้งการปองกันการตั้งครรภ และการปลอดภัยจากโรคทางเพศสัมพันธและโรคเอดสแตขณะเดียวกัน การรูจัก วิธีการใช

ถุงยางอนามัยที่ถูกตองก็เปนส่ิงจําเปน เพราะถุงยางอนามัยที่หมดอายุและวิธีการใชไมถูกตองอาจกอปญหาขึ้นได (ลําเจียก กําธร, 

2557)  

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของนิสิตชายในสถาบันอุดมศึกษาเขต

ภาคตะวันออกเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมสุขภาพและเปนแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยที่

เหมาะสมตอไป  
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

2.1  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรสังคม ความรูเก่ียวกับการใชถุงยางอนามัย ทัศนคติเก่ียวกับการใชถุงยาง

อนามัย การรับรูการเขาถึงถุงยางอนามัย การไดรับขอมูลเรื่องการใชถุงยางอนามัยจากส่ือ อิทธิพลของกลุมอางอิงที่มีผลตอ

การใชถุงยางอนามัย และพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของนิสิตชายในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก  

2.2  เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของนิสิตชายในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก  

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 3.1 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนิสิตชายในสถาบันอุดมศึกษาแหงหน่ึงในภาคตะวันออก 

ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 อายุ 18 ปขึ้นไป ที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,874 คน 

กําหนดกลุมตัวอยางโดยสุมตัวอยางแบบแบงชั ้น (Stratified sampling) จาก 3 กลุมสาขาวิชา แบงเปน สาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งส้ิน 286 คน 
 

3.2 การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยทําหนังสือชี้แจงจากคณะสาธารณสุขศาสตร ใหกลุมตัวอยางทราบ

ถึงวัตถุประสงควิธีการดําเนินการศึกษาและการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยางวามีสิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเสธในการเขารวม

การศึกษาครั้งน้ี คําตอบที่ไดจากแบบสอบถามออนไลนทั้งหมดจะไมมีการเปดเผยใหเกิดผลกระทบตอกลุมตัวอยาง และการ

นําเสนอขอมูลจะเสนอในภาพรวมเพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษาเทาน้ัน ซ่ึงการศึกษาดังกลาวเปนกลุมนิสิตชั้นปที่ 1 อายุ 

18 ปขึ้นไปเทาน้ัน และขออนุญาตโดยกลุมตัวอยางตองยินยอมสมัครใจ จึงขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามออนไลน 
  

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ จํานวน 50 ขอ ประกอบดวย แบบสอบถามลักษณะทางประชากรสังคม ความรูเก่ียวกับการใช

ถุงยางอนามัย ทัศนคติเก่ียวกับการใชถุงยางอนามัย การรับรูการเขาถงึถุงยางอนามัย การไดรับขอมูลการใชถุงยางอนามัยจาก

ส่ือตาง ๆ การไดรับอิทธิพลจากบุคคลอางอิงที่มีผลตอการใชถุงยางอนามัย และพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย เครื่องมือผาน

การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยอาจารยที่ปรึกษาสองทาน และทดสอบความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถาม (Reliability) โดยเก็บขอมูลกับกลุมนิสิตที่ไมใชกลุมตัวอยางแตมีลักษณะคลายคลึงกัน จํานวน 30 คน พบมีคา

ความเที่ยงระหวาง 0.748 – 0.845 
 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยการเขารวมวิจัยน้ีตองไดรับความยินยอมจาก

ผูเขารวมวิจัยดวยความสมัครใจ ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามออนไลนผานทางสมารทโฟนของ

ตนเอง ในการตอบแบบสอบถามผูตอบไมตองระบุชื่อ-สกุล และรายละเอียดที่ระบุตัวตน ซ่ึงขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม

จะถูกสงไปยังอีเมลของผูวิจัยโดยตรง 
 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาในรูปของจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และวิเคราะหหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของนิสิตชาย โดยการวิเคราะหหาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (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) 
  



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1965 

 3.6 ขอจํากัดการวิจัย งานวิจัยน้ีหาความสัมพันธของปจจัยตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่ผูวิจัยศึกษาเทาน้ัน ซ่ึงมิได

ควบคุมตัวแปรอ่ืนที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธของพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย 

 

4. ผลการวิจัย 
 

 4.1 ลักษณะทางประชากรสังคม 

 จากการศึกษาพบวานิสิตชายกลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาอยูกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมากที่สุด 

รอยละ 57.0 เกรดเฉล่ียของมัธยมปลายที่ผานมาสูงที่สุดคือ 3.01 – 3.50 รอยละ 38.1 กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอ

เดือน 5,000 – 7,999 บาท รอยละ 44.1 พอแมอาศัยอยูดวยกัน รอยละ 73.1 พักอาศัยอยูหอนอกมหาวิทยาลัย  /คอนโด/

อพาตเมนท รอยละ 50.7 โดยพักอาศัยอยูกับเพื่อนมากที่สุด รอยละ 53.8 และพักอยูคนเดียว รอยละ 32.5 สวนมากยังไมมี

คูรัก  /แฟน รอยละ  59.1 และมีคูรัก/แฟน รอยละ 32.2 นิสิตชายพอใจมีเพศสัมพันธกับเพศหญิงเทาน้ัน รอยละ 78.0 และ

พอใจมีเพศสัมพันธกับชายเทาน้ัน รอยละ 13.3 ประสบการณการมีเพศสัมพันธสวนใหญยังไมเคยมีเพศสัมพันธ รอยละ 59.8 

และเคยมีเพศสัมพันธ รอยละ 40.2 ซ่ึงมีเพศสัมพันธครั้งแรกเม่ืออายุ 15 – 17 ปมากที่สุด รอยละ 20.6 อายุที่มีเพศสัมพันธ

นอยที่สุด คือ 12 ป ซ่ึงเหตุผลของการใชถุงยางอนามัย 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 

การไดรับขอมูลเร่ืองการใชถุงยางอนามัยจากส่ือตาง ๆ อิทธิพลของกลุมอางอิงที่มีผลตอการใชถุงยางอนามัย และ

พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย  

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับการใชถุงยางอนามัยและโรคติดตอทางเพศสัมพันธในระดับนอย 

รอยละ 38.8 รองลงมาคือระดับมากและปานกลาง รอยละ 32.9 และ 28.3 ตามลําดับ มีทัศนคติเก่ียวกับการใชถุงยางอนามัย

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

การไดรับขอมูลเรื่องการใชถุงยางอนามัยจากส่ือตาง 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 27.3 และ 25.5 ตามลําดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่  1  
 

ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับความรูเก่ียวกับการใชถุงยางอนามัย ทัศนคติเก่ียวกับการใช

ถุงยางอนามัย การรับรูการเขาถึงถุงยางอนามัย การไดรับขอมูลเรื่องการใชถุงยางอนามัยจากส่ือตาง ๆ อิทธิพล

ของกลุมอางอิงที่มีผลตอการใชถุงยางอนามัย และพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย 

ตัวแปร 
ระดับ (n = 286) 

มาก % (n) ปานกลาง % (n) นอย % (n) 

ความรูเก่ียวกับการใชถุงยางอนามัย 32.9 (94) 28.3 (81) 38.8 (111) 

    푥 = 3.77, S.D. = 1.40     

ทัศนคติเก่ียวกับการใชถุงยางอนามัย 29.4 (84) 40.9 (117) 29.7 (85) 

     푥 = 22.65, S.D. = 3.58     
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ตัวแปร 
ระดับ (n = 286) 

มาก % (n) ปานกลาง % (n) นอย % (n) 

การรับรูการเขาถึงถุงยางอนามัย 26.9 (77) 53.8 (154) 19.2 (55) 

    푥 = 20.54, S.D. = 3.46    

การไดรับขอมูลเรื่องการใชถุงยางอนามัยจากส่ือตาง ๆ  24.5 (70) 57.3 (164) 18.2 (52) 

    푥 = 18.40, S.D. = 4.27    

อิทธิพลของกลุมอางอิงที่มีผลตอการใชถุงยางอนามัย 24.1 (69) 50.0 (143) 25.9 (74) 

    푥 = 25.58, S.D. = 3.68    

พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย 25.5 (73) 47.2 (135) 27.3 (78) 

    푥 = 49.79, S.D. = 6.59    

 

 4.3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย  

จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย ไดแก การรับรูการเขาถึงถุงยาง

อนามัย การไดรับขอมูลเรื่องการใชถุงยางอนามัยจากส่ือตาง ๆ และอิทธิพลของกลุมอางอิงที่มีผลตอพฤติกรรมการใชถุงยาง

อนามัย มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย กลาวคือ หากมีการรับรูการเขาถึงถุงยางอนามัย การไดรับ

ขอมูลเรื่องการใชถุงยางอนามัยจากส่ือตาง ๆ และอิทธิพลของกลุมอางอิงที่มีผลตอพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยในระดับมาก

ขึ้น จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยในระดับมากหรือดีขึ้นดวย รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่2 
 

ตารางที่ 2 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยเก่ียวของกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย 
 

ตัวแปร r ระดับความสัมพันธ  

การรับรูการเขาถึงถุงยางอนามัย 0.284 ** นอย 

การไดรับขอมูลเรื่องการใชถุงยางอนามัยจากส่ือตาง ๆ  0.383 ** ปานกลาง 

อิทธิพลของกลุมอางอิงที่มีผลตอการใชถุงยางอนามัย 0.449 ** ปานกลาง 

**p < 0.001  

 

5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

5.1 พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย  

 จากการศึกษาพบวานิสิตชายมีพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยในระดับปานกลาง สวนใหญมีความตั้งใจที่ดีในการใช

ถุงยางอนามัยเพื่อปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รอยละ 93.0 รองลงมาคือใชถุงยางอนามัยเพื่อปองกันการตั้งครรภ รอยละ 

92.3 โดยใชถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธกับคนที่ไมใชคูรัก/แฟน รอยละ 92.3 และใชถุงยางอนามัยทุกครั้งเม่ือมี

เพศสัมพันธ รอยละ 90.0 สอดคลองกับการศึกษาของวนิดา ปาวรีย (2558) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยเพื่อการ

ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธของประชาชนในชุมชนวัดสีสุก เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมการใชถุงยาง

อนามัยเพื่อการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับดลพร ปนทะวงศ (2550) 

ทําการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและใชถุงยางอนามัยของกลุมวัยรุน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว า สวนใหญเคยมี

เพศสัมพันธมากกวา 1 ครั้งใน 1 สัปดาห โดยตัดสินใจใชถุงยางอนามัยดวยตนเองเม่ือมีเพศสัมพันธ โดยเห็นวาการใชถุงยาง

อนามัยสามารถปองกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ รองลงมาคือปองกันการตั้งครรภ  
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5.2 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย 

จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย ไดแก การรับรูการเขาถึงถุงยาง

อนามัย การไดรับขอมูลเก่ียวกับการใชถุงยางอนามัยจากส่ือตาง ๆ และอิทธิพลของกลุมอางอิงที่มีผลตอการใชถุงยางอนามัย 

ซ่ึงมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย 

 จากการศึกษาพบวา การรับรูการเขาถึงถุงยางอนามัยมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) สอดคลองกับยุทธศาสตรถุงยางอนามัยแหงชาติ (2557) ที่ใชเปนกรอบและทิศทางใน

การดําเนินงานเพื่อสงเสริมการใชถุงยางอนามัย และสารหลอล่ืน ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมการเขาถึงและการใชถุงยาง

อนามัยไดอยางถูกตอง สมํ่าเสมอ ทั่วถึง รวมถึงสรางหรือปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการสงเสริมการใชถุงยางอนามัยเพื่อ

การปองกันการตั้งครรภ ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และเอชไอวี และสอดคลองกับการศึกษาของดลพร ปนทะวงศ 

(2550) ทําการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและใชถุงยางอนามัยของกลุมวัยรุน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา สถานที่ที่นิยมซ้ือ

ถุงยางอนามัยคือซ้ือจากรานสะดวกซ้ือ เชน 7-ELEVEN เพราะสามารถหยิบสินคาไดเอง และเคยไดรับแจกถุงยางอนามัยจาก

สถานีอนามัย และสอดคลองกับการศึกษาของวนิดา ปาวรีย (2558) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยเพื่อการปองกัน

โรคติดตอทางเพศสัมพันธของประชาชนในชุมชนวัดสีสุก เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พบวา การเขาถึงถุงยางอนามัย มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 การไดรับขอมูลเรื่องการใชถุงยางอนามัยจากส่ือตาง ๆ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)  เชนกัน ซ่ึงจากการวิจัยพบวาส่ือที่เขาถึงกลุมนิสิตชายมากที่สุดคืออินเตอรเน็ต รอยละ 

78.4 สอดคลองกับงานวิจัยของนวลตา อาภาคัพภะกุล (2549) ทําการศึกษาเพศสัมพันธและการใชถุงยางอนามัยในกลุม

เยาวชนที่มาใชบริการในแหลงชุมนุมวัยรุน กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา กลุมวัยรุนที่มีเพศสัมพันธใชถุงยางอนามัยโดย

ไมมีใครแนะนํา แตทราบจากส่ือโทรทัศน และพบวาวัยรุนรอยละ 40-60 รับรูเพศศึกษามาจากเพื่อน หรือหนังสือ การส่ือสาร

ทางอินเตอรเน็ตมากกวาการถามจากครู หรือพอแม  และสอดคลองกับการศึกษาของวนิดา ปาวรีย (2558) ที่ศึกษาพฤติกรรม

การใชถุงยางอนามัยเพื่อการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเยาวชนอายุ 18-24 ป         

มีโอกาสเขาถึงขอมูลเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดหลายชองทาง ทั้งจากหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต โทรทัศน ทําใหสวนใหญ

ไดรับขอมูลขาวสารในระดับดี และสอดคลองกับดลพร ปนทะวงศ (2550) ทําการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและใชถุงยางอนามัย

ของกลุมวัยรุน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญไดรับขอมูลเก่ียวกับการใชถุงยางอนามัยเพื่อปองกันโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธจากโทรทัศน รองลงมาคือจากหนังสือพิมพ และวารสารตาง ๆ  

 สวนอิทธิพลของกลุมอางอิงที่มีผลตอการใชถุงยางอนามัยมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) จากผลการวิจัยพบวากลุมนิสิตชายไดรับขอมูลการใชถุงยางอนามัยจากบุคคลรอบขางใน

ระดับมากโดยสวนใหญตอบวาอาจารยใหใชถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ รอยละ 91.3 รองลงมาคือ คูรัก  /แฟนอยากใหใช

ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธรอยละ  83.9 และเจาหนาที่สาธารณสุขแนะนําใหใชถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ รอยละ 

82.8 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ Green & Kreuter (1999) ที่ไดระบุวาส่ิงที่บุคคลจะไดรับหรือคาดวาจะไดรับจากบุคคลอ่ืน

อันเปนผลจากการกระทําของตน ส่ิงที่บุคคลจะไดรับอาจเปนรางวัลที่เปนส่ิงของ ขอมูล คําแนะนํา การสนับสนุน การกระตุน

เตือน คําชมเชย การลงโทษการยอมรับ การไมยอมรับการกระทําน้ัน ๆ หรืออาจเปนกฎระเบียบที่บังคับควบคุมใหบุคคลน้ัน ๆ 

ปฏิบัติตามก็ได ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีบุคคลจะไดรับจากบุคคลอ่ืนที่มีอิทธิพลตอตนเอง เชน ญาติ เพื่อน แพทยผูบังคับบัญชา เปนตน 

ซ่ึงอาจชวยสนับสนุนหรือหยุดยั้งการทําพฤติกรรมน้ัน ๆ ตอไป สอดคลองกับชัยนันท เหมือนเพ็ชร (2554) ที่ศึกษาตัวแปร

ทํานายพฤติกรรมทางเพศในบริบทความแตกตางของรูปแบบวิธีการวัดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาล อําเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี พบวา พฤติกรรมของกลุมเพื่อนสนิทเปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศและมีผลในทางบวก โดยที่

ความสัมพันธของเพื่อนรวมกลุมน้ันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยตั้งแตวัยเด็ก ในการเลือกคบเพื่อนมักจะเลือกลักษณะ

คลายคลึงกับตน เพื่อนเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอการสรางลักษณะนิสัยตลอดจนพฤติกรรมของวัยรุนมากที่สุด และสอดคลองกับ
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การศึกษาของนันทิดา ศรีจันทร และคณะ (2560) ที่ศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยของกลุมชายที่มี

เพศสัมพันธกับชาย อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม พบวา บรรทัดฐานอางอิงของกลุมผูใกลชิดเก่ียวกับการใชถุงยางอนามัยเปน

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 ดังน้ัน การสงเสริมและปองกันควรเริ่มในระดับมัธยมศึกษา คุณครู และผูปกครองควรมีการแนะนําเรื่องการมี

เพศสัมพันธที่ปลอดภัย รวมถึงหลักสูตรวิชาก็มีสวนสําคัญในการทําใหเยาวชนมีทักษะการใชถุงยางอนามัยเพื่อใหมีพฤติกรรม

การปองกันที่ด ี

6.1.2 การรับรูการเขาถึงถุงยางอนามัย เปนการสนับสนุนใหเยาวชนมีการใชถุงยางอนามัยเม่ือมี

เพศสัมพันธ ควรมีแหลงจําหนายถุงยางอนามัยไวใกลแหลงที่พักอาศัย หรือใกลสถานศึกษา ซ่ึงการจัดแหลงในการจําหนาย

ถุงยางอนามัยน้ันไมใชเปนการสนับสนุนใหเยาวชนมีเพศสัมพันธกัน แตเปนการสงเสริมปองกัน 

6.1.3 ส่ืออินเตอรเน็ตและส่ือตาง ๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย ดังน้ันสถานศึกษา 

ชุมชน ควรมีสวนรวมในการสนับสนุน และเผยแพรความรูเก่ียวกับการใชถุงยางอนามัยกับกลุมเยาวชนตามส่ือตาง ๆ  
  

6.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 

   ควรมีการศึกษาเชิงลึกในสวนของกลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยที่ไมเหมาะสมหรือไมใช

ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ ซ่ึงมีถึงรอยละ 22.4 วามีเหตุผลใดที่สําคัญเพื่อนําขอมูลมาสนับสนุนในการปองกันผลกระทบ

จากการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยของวัยรุน และเพื่อจะไดมีขอมูลมาสนับสนุนการใชถุงยางอนามัยในวัยรุนมากขึ้นตอไป 

   

7. กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีโดยผูวิจัยขอขอบคุณนิสิตชายกลุมตัวอยางทุกคนที่ใหความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถาม และขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาสุขศึกษาทุกทาน และอาจารยชัยนันท เหมือนเพ็ชร ที่กรุณาให

คําแนะนําปรึกษาดานวิชาการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษารูปแบบของเกมคอมพิวเตอรและเพื่อออกแบบเกมคอมพิวเตอรที่ใชในการ

สงเสริมทักษะความจําใหกับผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป จํานวน 150 คน คัดเลือกโดยการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช

ในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามรูปแบบเกมคอมพิวเตอร แบบประเมินคุณภาพรูปแบบเกมคอมพิวเตอร และตนแบบ

เกมสงเสริมทักษะความจําแบบมีสวนรวมในผูสูงอายุ ผลการวิจัยพบวา  รูปแบบเกมคอมพิวเตอรที่ผูสูงอายุใหความสนใจ คือ 

เกมทดสอบความจํารูปแบบเกมจับคู เกมจําลองรูปแบบเกมเล้ียงปลา เกมยิงรูปแบบเกมยิงไขไดโนเสาร เกมดนตรีรูปแบบเกม

คาราโอเกะ ดานการออกแบบเกมคอมพิวเตอรวิเคราะหจากรูปแบบเกมคอมพิวเตอรใหครอบคลุมเน้ือหาดานการสงเสริมทักษะ

ความจําและสอดคลองกับกลยุทธในการจํา 5 ดาน ไดแก ดานการคํานวณ คือ เกมคิด พิชิตสมองเส่ือม รูปแบบเกมมีการคํานวณ

การบวก ลบ เลขคณิตศาสตรอยางงาย มีการแบงระดับความยากงายตามชุดของตัวเลขเกม ดานการจัดระเบียบ คือ เกมเล้ียง

ปลากัด รูปแบบเกมมีการจัดหมวดหมูของปลาใหเปนระเบียบและเปนหมวดหมู คือ จดจําชนิดของปลากัดและไมใชปลากัดใหอยู

ในโหลใหเปนระเบียบและเปนหมวดหมูที่ถูกตอง  ดานการเชื่อมโยง คือ เกมจับคู รูปแบบเกมมีการเชื่อมโยง ความสัมพันธ 

ของรูปภาพดวยกฎความสัมพันธเชื่อมโยง 3  ขอ คือ ความคลายคลึงกัน ความแตกตางกัน ความตอเน่ืองที่เกิดขึ้นตามกัน      

ดานจินตนาการ คือ เกมจับคู รูปแบบเกมมีการจับคูโดยจินตนาการความรูเดิมใหเชื่อมโยงกับความรูใหม และดานการใชรหัส

ชวยจํา คือ เกมเรียงลูกอมรูปแบบเกมจะมีการเรียงสี ลูกอมที่มีสีเดียวกันใหครบตามกติกาที่กําหนด โดยสีของเกมแตกตางกัน

ชวยใหจําไดดีขึ้น 

 

คําสําคัญ: เกมคอมพิวเตอร  ทักษะความจํา  ผูสูงอาย ุ
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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 ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอสังคมในหลายดาน 

เชน การขาดแคลนคนวัยทํางาน รายจายบํานาญและคายังชีพที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงคาใชจายดานสาธารณสุขในการดูแลผูสูงอายุ

ซ่ึงมีแนวโนมจะสูงขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป จากผลสํารวจในป 2555 พบอัตราความชุกของภาวะสมองเส่ือมในผูสูงอายุที่มีอายุ

ตั้งแต 65 ปขึ้นไป รอยละ 12-25 โดยพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) และพบวามีผูสูงอายุ 

เพียงรอยละ 3.3 เทาน้ัน ที่ยังมีสุขภาพดีมาก ในขณะที่รอยละ 16 เริ่มมีสุขภาพที่ไมดีไปจนถึงไมดีมาก ๆ อันเปนผลมาจาก

ละเลยดูแลสุขภาพตั้งแตอยูในวัยแรงงาน จากขอมูลทางสถิติ พบวาสาเหตุที่พบบอยที่สุดที่ทําใหเกิดภาวะสมองเส่ือม คือ 

โรคอัลไซเมอร คิดเปนรอยละ 40–70 (สํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555) โดยผูที่เปนโรคน้ีจะมี

ความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น ไดแก ความจําแยลง ความมีเหตุผลนอยลง ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันตาง ๆ แยลง 

ไมวาจะเปนการกิน การนอน หรือแมแตการนึกคําพูด ผูเชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยประสาทของออสเตรเลีย พบวาเทคโนโลยี

วิดีโอเกมนํามาใชประโยชนในการเสริมสรางสุขภาพที่ดีใหกับผูสูงอายุในการออกแบบวิดีโอเกมเพื่อผูสูงอายุสามารถใชงานได

และปลอดภัย ทั้งน้ีสามารถนําดนตรีที่ผูสูงอายุชื่นชอบลงไปดวยเพื่อใหความบันเทิง ผลจากการศึกษาของผูเชี่ยวชาญของ

สถาบันวิจัยประสาทของออสเตรเลีย พบวาผูสูงอายุสามารถพัฒนาการเคล่ือนไหวไดดีขึ้น และปองกันการเกิดการบาดเจ็บที่

เกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเปนการชวยใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งจิตใจและรางกาย นอกจากน้ียังเปนการเสริมการเรียนรูส่ิงใหม ๆ 

จากการเลนวิดีโอเกม ทําใหปรับปรุงในเรื่องของการทรงตัว ความจํา และความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน ทั้งนี ้ผลสํารวจ

โครงการวิถีชีวิตชาวอเมริกันและอินเทอรเน็ต พบวาบุคคลชวงอายุ 18-29 ป เลนเกมมากถึง 81% อายุ 30-49 ป เลนเกม 

60% อายุ 50-64 ป อยูที่ 40% สวนชวงอายุที่มากกวา 65 ปขึ้นไป เลนเกม 23% วิดีโอเกมน้ัน มีสวนชวยในการพัฒนา

สติปญญา และเสริมสรางทักษะในดานตาง ๆ ซ่ึงมีดวยกันหลายประเภท และวิดีโอเกมบางประเภทจะสอดแทรกความรูตาง ๆ 

ทําใหผูเลนไดรับประโยชนที่มากกวาจากการเลนวิดีโอเกม จากความสําคัญดังที่กลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา

รูปแบบของเกมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุในชุมชนบานหนองบัว  อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีขึ้น เน่ืองจากใน

ปจจุบันชุมชนบานหนองบัวมีผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 60 ป ขึ้นไป ประมาณ 1,500 คน ซ่ึงนับไดวาชุมชนหนองบัวแหงน้ี 

ภาพรวมแลวมีผูสูงอายุอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงกลุมผูสูงอายุสวนใหญจะอยูติดกับบาน ไมมีกิจกรรมใด ๆ สงผลใหผูสูงอายุเกิด

สภาวะซึมเศรา และสภาวะทางดานความคิด ความจํา ถดถอยลง กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามขึ้นมาเปนจํานวนมาก เชน 

ผูสูงอายุเดินออกจากบานโดยไมสามารถกลับมายังสถานที่เดิมได เน่ืองจากเกิดสภาวะที่เรียกวาความจําเส่ือม การที่จะสามารถ

ปองกันหรือดูแลรักษาผูสูงอายุใหมีความจํา หรือเกิดการคิดไดอยางตอเน่ืองและมีความสุขกับกิจวัตรประจําวันที่ทําอยูในทุกวัน 

น่ันคือ การนําเกมคอมพิวเตอรเขามาชวยฝกความจํา ซ่ึงอาจจะอยูในรูปแบบของเกมคอมพิวเตอรที่เลนไดจากอินเทอรเน็ต มือถือ 

หรือคอมพิวเตอรโนตบุคลวนแลวแตเปนการสงเสริมทักษะความจําของผูสูงอายุใหกลับมาได และไมกอใหเกิดปญหาทางสังคม 

อาชญากรรมตาง ๆ  
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษารูปแบบของเกมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอาย ุ

2.2 เพื่อศึกษาตนแบบเกมคอมพิวเตอรที่ใชในการสงเสริมทักษะความจํา 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาเอกสารและคนควาเก่ียวกับรูปแบบเกมคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมทักษะความจําแบบมีสวน

รวมในผูสูงอายุ ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของโดยครอบคลุมเน้ือหาในหัวขอตอไปน้ี 
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1973 

  3.1 ขอมูลผูสูงอายุ 

 ผูสูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป โดยมีการเปล่ียนแปลงทางดานตาง ๆ ประกอบดวย การเปล่ียนแปลง

ทางดายรางกาย จิตใจ สังคมและวัฒนธรรม  

 ความจําทําหนาที่คอยจัดระเบียบขอมูลส่ิงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เชน การรับรู การคิด การตัดสินใจ เปนกระบวนการ

เชิงโครงสราง เริ่มตั้งแตการรับขอมูล การบันทึกขอมูล และการเรียกขอมูลน้ันกลับมา 

 เม่ืออายุมากขึ้น นํ้าหนักสมองจะลดลงเน่ืองจากเซลลประสาทลดจํานวนลงทําใหสมองเหี่ยว สมองบางสวนฝอสงผล

ใหสวนที่รับผิดชอบเก่ียวกับความคิดอาน ความจําลดลง สติปญญาผูสูงอายุจะสูญเสียความจําระยะส้ันจะตองใชเวลานานขึ้น

ในการนึกทบทวน ขณะที่ความจําระยะยาวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นนานมาแลวจะจําไดดีกวา ความสามารถในการแกปญหา

ทางตรรกวิทยาลดลง รวมไปถึงความสามารถในการเรียนรูจะลดลงเม่ืออายุ 70 ปขึ้นไป (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2557) 

 3.2 โรคสมองเส่ือม 

 สมองเปนอวัยวะที่สําคัญและมีหนาที่ทํางานซับซอน ซ่ึงเปลือกสมองจัดเปนหนวยจัดเก็บความทรงจํา เม่ือเรียนรูจึง

จัดเก็บขอมูลน้ันและกล่ันกรองสวนที่เก่ียวของแลวบันทึกเปนความทรงจํา และสามารถดึงออกมาใชเม่ือตองการความทรงจํา 

ประกอบดวย ความทรงจําทันที ความทรงจําระยะส้ัน และความทรงจําระยะยาว (รมยรวิน กมลเนตรวินิจ, 2553) 

 อาการที่สําคัญของโรคสมองเส่ือม ไดแก จําอะไรไมคอยได วางของผิดที่ผิดทาง ลืมวิธีการทําส่ิงที่เคยทําเปนประจํา 

เลาแลวเลาอีก หลงทางบอย ความสามารถในการตัดสินใจลดลง อารมณแปรปรวนงาย บุคลิกเปล่ียนไป ซ่ึงอาการสามารถแบง

ตามระดับอาการได 3 ระดับ คือ ระดับออน ระดับปานกลาง และระดับรุนแรง   

 วิธีการปองกันสมองเส่ือม ไดแก  ตรวจสุขภาพสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง ตองตรวจความดันเลือด

สมํ่าเสมอ ตามที่แพทยนัด และปฏิบัติตามที่แพทยส่ังอยางเครงครัด เพราะอาจนําไปสูภาวะสมองเส่ือม งดบุหรี่  และหลีกเล่ียง

การดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดในปริมาณมาก รับประทานอาหารที่มีประโยชนตอสมอง ออกกําลังกายเปนประจํา ควบคุมนํ้าหนัก

ตัวไมใหอวน ไมควรรับประทานยาเองโดยไมรูวิธีใชอยางถูกตอง หลีกเล่ียงการใชยานอนหลับและยากลอมประสาทเปนประจํา 

มีกิจกรรมผอนคลายความตึงเครียด เขารวมกิจกรรมสังคมเพื่อพบปะเพื่อนฝูง เขาชมรมผูสูงอายุ ทํากิจกรรมทางศาสนา หรือ

บําเพ็ญประโยชน (สิรินทร ฉันศิริกาญจน, 2554)      

 3.3 แนวทางการสงเสริมความจํา 5 ดาน 

 หลักการสงเสริมความจํา คือ การใหสมองสวนตาง ๆ มีการทํางานที่ประสานสัมพันธกัน มีการฝกกิจกรรมที่ตองใช

กระบวนการทํางานของสมองอยางเปนระบบและผอนคลาย พัฒนาระบบหรือกลไกความจําในสวนของสมองใหมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงวิธีการชวยใหผูสูงอายุมีความสนใจในขอมูลที่ไดรับอยางเพียงพอ สําหรับกลยุทธในการจํา       

5 ดาน คือ ดานการคํานวณ เปนการคํานวณคณิตศาสตรแบบงายเพื่อฝกกระบวนการคิด เชน การบวก การลบ ตัวเลข ซ่ึงการ

ฝกสมองจากการทําโจทยคณิตศาสตรอยางงาย มีการฝกฝนและทบทวนสมํ่าเสมอจะชวยสงเสริมความจําและยับยั้งการเส่ือม

ของสมอง ดานการจัดระเบียบ เปนการจัดการส่ิงเราหลายส่ิงใหเปนระเบียบงายตอการเก็บรักษาขอมูล การวางการคิดใหเปน

ระบบจัดไวเปนหมวดหมูจะทําใหจําไดงายขึ้นเปนหลักการที่ใชจัดการกับความจํา ดานการเชื่อมโยง เปนการจดจําส่ิงตาง ๆ 

และมีการนึกยอน มีความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางเวลากับส่ิงที่จํา และใชกระบวนการจดจําแลวนึกยอน ดานการจินตนาการ

หรือการสรางภาพในใจ หากเลนเกมฝกสมองแลวนึกภาพตามไปดวยขณะรับขอมูลหรือเห็นภาพขณะน้ันก็จะสามารถจําได

แมนยําขึ้น ซ่ึงจะชวยกระตุนใหเกิดกลไกการคิดอยางมีระบบเพื่อฝกทักษะไหวพริบในการจดจํา ดานการใชรหัสชวยจํา เปน

การใชสัญลักษณหรือรหัสบางอยางเพื่อใหจํางายและเปนการกระตุนความจํา   

 3.4 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร     

 การออกแบบเกมคอมพิวเตอรมีแนวคิดหลายวิธี เชน การออกแบบจากนวัตกรรม เปนการออกแบบโดยใชนวัตกรรม

เปนตัวตั้งมีการตรวจจับการเคล่ือนไหวควบคุมโดยใชเซนเซอร การออกแบบจากความคิดสรางสรรค เปนการออกแบบโดยไม

ยึดติดกับเทคโนโลยีเนนแนวความคิดและวิธีการเลนที่สรางสรรคที่ดูแปลกใหม การออกแบบจากการเลียนแบบ เปนการ
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ออกแบบจากเกมที่มีอยูแลว การออกแบบจากเรื่องราวหรือเน้ือหาของเกม เปนการสรางเกมจากเน้ือเรื่องของภาพยนตร

การตูน หรือนิยาย การออกแบบตามคําส่ังผูจัดจําหนายเกม และการออกแบบจากขอจํากัด เปนการออกแบบโดยขอจํากัดจาก

เงินทุน เทคโนโลยีและตลาดมาเปนขอกําหนดในการออกแบบเกม (เพิ่มบุญ เอ่ียมสุภาษิต, 2554) 

 3.5 แนวทางการออกแบบเกมเพื่อสงเสริมทักษะความจําในผูสูงอายุ 

 การออกแบบเกมเพื่อสงเสริมทักษะความจําแบบมีสวนรวมในผูสูงอายุใหมีความครอบคลุมเน้ือหาในดานของ

กระบวนการจํา คือ ดานการคํานวณ ดานการจัดระเบียบ ดานการเชื่อมโยง ดานจินตนาการ และดานการใชรหัสชวยจํา โดยมี

หลักเกณฑในการออกแบบเกมเพื่อสงเสริมทักษะความจําตามความเหมาะสมกับขอจํากัดของผูสูงอายุ คํานึงถึงความ

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางดานรางกายของผูสูงอายุ เชน ระบบประสาทการรับรู การเส่ือมสภาพของอวัยวะรับสัมผัส 

เชน ความสามารถในการมองเห็นลดลง ปญหาการไดยินเน่ืองจากประสาทหูเส่ือมสมรรถภาพ ทําใหความเร็วในการสง

สัญญาณประสาทเม่ือมีส่ิงเราลดลง ความสามารถในการเก็บขอมูลหรือเรียนรูลดลง สงผลกระทบตอการเขาใจและการรับรู 

รวมทั้งการส่ือสารกับบุคคลอ่ืนนอยลง ทําใหผูสูงอายุเกิดภาวะซึมเศรา วิตกกังวล และความเครียดตามมา โดยรูปแบบของเกม

ควรมีความงายตอการใชงาน มีความยืดหยุนและเหมาะสมกับผูสูงอายุ ดวยการใชภาพและสัญลักษณ ไมซับซอนยากตอการใช

งานของผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมกระบวนการจําและความเขาใจ เชน มีภาพหรือคําอธิบายที่เรียบงาย อาจใชรูปภาพเปน

สัญลักษณสากล ส่ือสารใหเขาใจไดงาย เน้ือหาของเกม เปนกิจกรรมที่เก่ียวของในการดําเนินชีวิตประจําวันในการกระตุนให

จดจําใหผูสูงอายุเกิดการปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง โดยเกมมีการปรับระดับความยากงายในการเรียนรูเกมตองมีโครงสราง

โหมดการฝกอบรม ประกอบดวยคําแนะนําในการเลนเกม วิธีการเลน กฎกติกา ดานการออกแบบเกมเพื่อสงเสริมทักษะ

ความจําในผูสูงอายุ รูปแบบตัวอักษรควรเหมาะสําหรับแสดงผลทางหนาจอคอมพิวเตอร ตัวอักษรที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 

คือ Arial Tahoma และ Verdana สีตัวอักษรแตกตางจากสีพื้นหลังอยางชัดเจน และมีปุมกดขนาดที่เหมาะสม มีลักษณะ

วงกลม เหล่ียม หรือลูกศร (Yanguas, 2009) 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษารูปแบบของเกมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและผลการวิจัยที่

เก่ียวของกับขอมูลผูสูงอายุ โรคสมองเส่ือม เทคนิคการฝกความจํา เกมคอมพิวเตอร การออกแบบและโปรแกรมที่ใชสรางเกม

คอมพิวเตอร และแนวทางการออกแบบเกมเพื่อสงเสริมทักษะความจําในผูสูงอายุ เพื่อนํามาวิเคราะหหาขอสรุปโดยรูปแบบที่

ใชในสงเสริมทักษะความจําและตนแบบเกมคอมพิวเตอร ไดแก เกมยิง เกมทดสอบความจํา เกมดนตรี และเกมจําลอง เม่ือได

รูปแบบของเกมคอมพิวเตอร ผูวิจัยสรางแบบสอบถามรูปแบบเกมคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมทักษะความจําแบบมีสวนรวมใน

ผูสูงอายุ และตัวอยางเกมคอมพิวเตอรใหผูสูงอายุไดเลือกระดับความชอบ เพื่อนํารูปแบบที่ตรงความตองการนําไปสราง

ตนแบบเกมคอมพิวเตอร เพื่อใหผู เชี่ยวชาญตรวจสอบและแกไขปรับปรุง เม่ือแกไขตามคําของผู เชี่ยวชาญจึงไดนํา

แบบสอบถามรูปแบบเกมคอมพิวเตอร และภาพตัวอยางเกมคอมพิวเตอรใหผูสูงอายุในชุมชนบานหนองบัว อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 150 คน โดยใชเกณฑการประมาณขนาดกลุมตัวอยางจากจํานวนประชากร ดังตารางที่ 1 (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2554)  ตอบแบบสอบถาม นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามรูปแบบเกมและนํากลยุทธการจําทั้ง  5 ดาน มากําหนด

เปนตนแบบเกมคอมพิวเตอรที่จะสงเสริมความจําแบบมีสวนรวมในผูสูงอายุ ไดแก เกมคิดพิชิตสมองเส่ือม เกมเล้ียงปลากัด 

เกมจับคู และเกมเรียงลูกอม   
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ตารางที่ 1 เกณฑในการประมาณขนาดกลุมตัวอยางจากจํานวนประชากร 

จํานวนประชากร ขนาดของกลุมตัวอยาง 

จํานวนประชากรทั้งหมดเปนหลักรอย 15 – 30% 

จํานวนประชากรทั้งหมดเปนหลักพัน 10 – 15% 

จํานวนประชากรทั้งหมดเปนหลักหม่ืน 5 – 10% 

  

 จากตารางที่ 3.1 พบวา ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 1,367 คน จะตองใชกลุมตัวอยาง 137 – 206 คน 

โดยผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี จํานวน 150 คน 
 

5. ผลการวิจัย  
 

 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบเกมคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมทักษะความจําแบบมีสวนรวมในผูสูอายุ 

ชุมชนบานหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยนําไปสอบถามรูปแบบเกมคอมพิวเตอรใหกับ

ผูสูงอายุในชุมชนหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงผลการวิจัย ประกอบดวย  

 5.1 ผลการวิจัยรูปแบบเกมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 

ผลการวิจัยการศึกษารูปแบบเกมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ  พบวาผูสูงอายุสวนใหญชอบเกมทดสอบ

ความจํา จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 48.67 รองลงมา คือ เกมจําลอง จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 31.33 เกมดนตรี 

จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 14 และที่ใหความสนใจนอยที่สุด คือ เกมยิง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6 สวนการจัดอันดับ

ความสนใจในรูปแบบเกม ผูสูงอายุสวนใหญมีความสนใจเกมยิงรูปแบบเกมยิงไขไดโนเสาร จํานวน 58 คน คิดเปนร อยละ 

38.67 รองลงมาคือ รูปแบบเกมยิงตัวเลข จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 26 รูปแบบเกมยิงลูกแกว จํานวน 27 คน คิดเปน

รอยละ 18 และรูปแบบเกมที่ใหความสนใจนอยที่สุด คือรูปแบบเกมยิง Zuma จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 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 คิดเปนรอยละ 12 เกมจําลองสวนใหญสนใจรูปแบบเกมเล้ียงปลา จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 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 

 เปนขั้นตอนที่นํารายละเอียดที่ไดจากการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของมาออกแบบการทํางานของระบบ เพื่อนําไปเปน

ตนแบบในการสรางเกมคอมพิวเตอร การออกแบบโครงสรางการทํางานของระบบใช use case diagram ในการอธิบาย

โครงสรางการทํางานของระบบและผูใชงานที่เก่ียวของกับระบบ และดําเนินการเขียนผังการทํางานของเกมคอมพิวเตอรกอนที่

จะดําเนินการสรางสตอรี่บอรดของตนแบบเกมคอมพิวเตอรในแตละเกมใหครอบคลุมเน้ือหาดานของการสงเสริมทักษะ

ความจําและสอดคลองกับกลยทุธในการจํา 5 ดาน ไดแก การคํานวณ การจัดระเบียบ การเชื่อมโยง การจินตนาการ และการ

ใชรหัสชวยจํา ดังภาพที่ 1 – ภาพที่ 4 
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ภาพที่ 1 ตนแบบเกมคิด พิชิตสมองเส่ือม สงเสริมดานความจํา 
 

 
 

ภาพที่ 2 ตนแบบเกมเล้ียงปลากัด สงเสริมดานการจัดระเบียบ 
 

 
 

ภาพที่ 3 ตนแบบเกมจับคู สงเสริมดานการเชื่อมโยง และดานการจินตนาการ 
 

 

 
 

ภาพที่ 4 ตนแบบเกมเรียงลูกอม สงเสริมดานการใชรหัสชวยจํา 
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6. สรุปผลการวิจัย   
 

6.1 ศึกษารูปแบบของเกมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ พบวาผูสูงอายุสวนใหญสนใจเกมทดสอบความจํา 

มากที่สุด รองลงมาคือ เกมจําลอง เกมดนตรี และเกมยิง ตามลําดับ นอกจากน้ีไดมีการจัดอันดับความสนใจรูปแบบเกม โดย

ใหความสนใจกับเกมยิงรูปแบบเกมยิงไขไดโนเสารมากที่สุด รองลงมา คือ เกมทดสอบความจํารูปแบบเกมจับคู เกมดนตรี

รูปแบบเกมคาราโอเกะ เกมจําลองรูปแบบเกมเล้ียงปลา ตามลําดับ 

6.2  เพื่อออกแบบเกมคอมพิวเตอรที่ใชในการสงเสริมทักษะ ไดดําเนินการวิเคราะหรูปแบบเกมคอมพิวเตอรให

ครอบคลุมเน้ือหาในดานการสงเสริมทักษะความจําและสอดคลองกับกลยุทธการจํา 5 ดาน ไดแก ดานการคํานวณ คือเกมคิด 

พิชิตสมองเส่ือม รูปแบบเกมมีการคํานวณการบวก ลบ เลขคณิตศาสตรอยางงายดวยตัวเลข 1 หลัก และ 2 หลัก มีการแบง

ระดับความยากงายตามชุดของตัวเลขเกม ดานการจัดระเบียบ คือ เกมเล้ียงปลากัด รูปแบบเกมมีการจัดหมวดหมูของปลาให

เปนระเบียบและเปนหมวดหมู คือ จดจําชนิดของปลากัดและไมใชปลากัดใหอยูในโหลใหเปนระเบียบและเปนหมวดหมูที่

ถูกตอง  ดานการเชื่อมโยง คือ เกมจับคู รูปแบบเกมมีการเชื่อมโยง ความสัมพันธของรูปภาพดวยกฎความสัมพันธเชื่อมโยง 3 

ขอ คือ ความคลายคลึงกัน ความแตกตางกัน ความตอเน่ืองที่เกิดขึ้นตามกันไป  ดานจินตนาการ คือ เกมจับคู รูปแบบเกมมี

การจับคูโดยจินตนาการความรูเดิมใหเชื่อมโยงกับความรูใหม และดานการใชรหัสชวยจํา คือ เกมเรียงลูกอมรูปแบบเกมจะมี

การเรียงสีลูกอมที่มีสีเดียวกันใหครบตามกติกาที่กําหนด โดยสีของเกมแตกตางกันชวยใหจําไดดีขึ้น 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย  
 

7.1 ศึกษารูปแบบของเกมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ  

 ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบของเกมคอมพิวเตอร เพื่อหารูปแบบเกมที่มีความเหมาะสมกับผูสูงอายุ เม่ือศึกษาจากประเภทเกม 

(เพิ่มบุญ เอ่ียมสุภาษิต) ที่กลาววา เกมชูตติ้ง เกมที่เนนการยิงเปนหลัก เกมปริศนา เกมที่ตองแกไขปญหาตาง ๆ ภายในเกม 

เกมดนตรีเปนเกมที่ผูเลนตองใชเสียงเพลงหรือจังหวะเพลงประกอบการเลน และเกมจําลอง เกมจําลองการควบคุมเสมือนจริง

กับส่ิงของตาง ๆ โดยใหมีความสมจริงที่สุด ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหแตละประเภทของเกม โดยสรุปไดวาเกมยิง เปนเกมที่

เนนการยิงเปนหลัก ใชทักษะในการเลนโดยใชสายตามองหาเปาหมายจากสี จากขนาด หรือจากตัวเลข และยิง เกมประเภทน้ี

จะไมเนนเก่ียวกับทักษะความจํามากนัก แตจะเนนเรื่องการใชสายตา เกมทดสอบความจํา เปนเกมที่เนนการใชทักษะความจํา 

ตองแกไขปญหาตาง ๆ ตองคิดและวิเคราะหภายในเกม โดยเกมประเภทน้ีจะมีรูปแบบการเลนที่เขาใจงาย ไมซับซอน เปนการ

สงเสริมทักษะความจําและไดรับความนิยมคอนขางมากสําหรับผูสูงอายุ เกมดนตรีเปนเกมที่เนนทักษะความจําจากเสียงเพลง 

หรือจังหวะเพลงประกอบการเลน ซ่ึงเสียงดนตรีจะมีผลชวยกระตุนดานความจํา หรือจดจําส่ิงที่ผานมา ทําใหมีผลดีตอการฝก

ทักษะความจํา แตเกมประเภทน้ีไมคอยไดรับความนิยมในผูสูงอายุมากนัก เพราะเปนเกมที่คอนขางเลนยาก และเกมจําลอง 

เปนเกมที่เนนสถานการณเสมือนจริง โดยเกมประเภทน้ีนํามาจากเหตุการณจริง รูปแบบเกมเขาใจงาย มีภาพ และขั้นตอนการ

เลนที่จําลองมาจากของจริง ทําใหผูสูงอายุสามารถเขาใจเหตุการณไดงาย และจะเปนการชวยใหทักษะความจํา จดจําเรื่องราว

ตาง ๆ ไดดีขึ้น เม่ือไดวิเคราะหและเลือกประเภทเกมที่มีความเหมาะสมกับผูสูงอายุจึงนํามาสรางเปนแบบสอบถามเพื่อหา

ประเภทเกมที่ผูสูงอายุชอบ ผลที่ไดพบวา เกมทดสอบความจําเปนเกมที่ผูสูงอายุชอบมากที่สุด รองลงมาคือ เกมจําลอง

รูปแบบเกมเล้ียงปลา ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาสรุปและนําเสนอรูปแบบเกมคอมพิวเตอรตอผูเชี่ยวชาญซ่ึงใหความเห็นวา

เหมาะสม จึงไดนํามาออกแบบรูปแบบเกมคอมพิวเตอรใหมีความครอบคลุมเน้ือหาในดานการสงเสริมทักษะความจําและ

สอดคลองกับกลยุทธในการจํา 5 ดาน คือ การคํานวณ การจัดระเบียบ การเชื่อมโยง การจินตนาการ และการใชรหัสชวยจํา 

โดยแบงเกมไดเปน 4 ประเภท ไดแก เกมคิด พิชิตสมองเส่ือม เกมเล้ียงปลากัด เกมจับคู และเกมเรียงลูกอม 
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 7.2 การออกแบบเกมคอมพิวเตอรที่ใชในการสงเสริมทักษะความจํา   

 การวิเคราะหรูปแบบเกมคอมพิวเตอรเปนขั้นตอนที่นํารายละเอียดที่ไดจากการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของมาออกแบบ

การทํางานของระบบ มีความครอบคลุมเน้ือหาในดานของการสงเสริมทักษะความจําและสอดคลองกับกลยุทธในการจํา        

5 ดาน ไดแก ดานการคํานวณ คือ เกมคิด พิชิตสมองเส่ือม รูปแบบเกมมีการคํานวณการบวก ลบ เลขคณิตศาสตรอยางงาย

ดวยตัวเลข 1 หลัก และ 2 หลัก มีการแบงระดับความยากงายตามชุดของตัวเลขเกม ดานการจัดระเบียบ คือ เกมเลี้ยงปลากัด 

รูปแบบเกมมีการจัดหมวดหมูของปลาใหเปนระเบียบและเปนหมวดหมู คือ จดจําชนิดของปลากัดและไมใชปลากัดใหอยูใน

โหลใหเปนระเบียบและเปนหมวดหมูที่ถูกตอง  ดานการเชื่อมโยง คือ เกมจับคู รูปแบบเกม มีการเชื่อมโยง ความสัมพันธของ

รูปภาพดวยกฎความสัมพันธเชื่อมโยง 3 ขอ คือ ความคลายคลึงกัน ความแตกตางกัน ความตอเน่ือง ที่เกิดขึ้ นตามกันไป   

ดานจินตนาการ คือ เกมจับคู รูปแบบเกมมีการจับคูโดยจินตนาการความรูเดิมใหเชื่อมโยงกับความรูใหม และดานการใชรหัส

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 การใชรหสัชวยจํา  
 

8. ขอเสนอแนะ 
 

 8.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

   8.1.1 เปนแนวทางใหกับบุคลากรทางการแพทยในการสงเสริมความจําและสุขภาพจิตใหกับผูสูงอาย ุ

   8.1.2 เปนแนวทางสําหรับผูที่เก่ียวของกับผูสูงอายุไดตระหนักถึงความสําคัญของการฝกทักษะความจําใน

ผูสูงอายุ เพื่อเปนการชวยใหมีการคงอยูของความจําในผูสูงอายุใหมากขึ้น 

  8.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

    8.2.1 รูปแบบเกมคอมพิวเตอรที่ไดดําเนินการสํารวจจากกลุมตัวอยางไดรูปแบบเกมคอมพิวเตอรที่มีความ

เหมาะสมกับผูสูงอายุในกลุมที่มีความจําปกติ ควรทําการศึกษาถึงการฝกความจําในกลุมผูสูงอายุที่เริ่มมีการบกพรองของ

ความจํากับกลุมผูสูงอายุปกต ิ

   8.2.2 ควรมีการทดสอบสภาพสมองเบื้องตนจากแบบบันทึกการฝกความจํา  )MMSE-Thai 2002) เพื่อทํา

การวิเคราะหกลุมตัวอยางที่มีความปกติดานความจําและบกพรองดานความจํา  

   8.2.3 ควรเพิ่มเติมพื้นที่ในการนําเสนอในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน การเผยแพรบนอินเทอรเน็ต หรือเว็บไซต

องคกรที่มีความเก่ียวของกับผูสูงอายุ เพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการเรียนรูใหมีความกวางขวาง มากยิ่งขึ้น 

   8.2.4 ควรมีการทดสอบกอนและหลังการเลนเกมตนแบบ เพื่อหาประสิทธิภาพของตนแบบเกม

คอมพิวเตอร 
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วัตถุประสงคการวิจัยก่ึงทดลองครั้งน้ี เพื่อศึกษาผลของการใหความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปากโดยใชกระบวนการกลุม

ในผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

จํานวน 30 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามความรู ทัศนคติและการรับรูอันตราย และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน      

โรคมือเทาปาก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และ Paired t-test กําหนดระดับคาความเชื่อม่ัน 95% 

(95%CI) กําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบวา คะแนนเฉล่ียความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปาก 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 
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บทนํา 
 

โรคมือ เทา ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) เปนโรคติดเชื้อไวรัสในกลุม Enterovirus ซ่ึงพบเฉพาะใน

มนุษยเทาน้ัน และมีหลากหลายสายพันธุ สายพันธุที่กอโรคมือเทาปาก ไดแก Coxsackie virus group A, B และ 

Enterovirus 71 สวนใหญพบในเด็กอายุนอยกวา 5 ป ติดตอจากคนสูคนโดยการกินเชื้อไวรัสเขาสูรางกายทางปากโดยตรง ซ่ึง

เชื้ออาจติดมาจากมือ ภาชนะที่ใชรวมกัน เชน ชอน แกวนํ้า ของเลน ที่ปนเปอนนํ้าลาย นํ้ามูก หรือนํ้าจากตุมพอง แผลในปาก 

หรืออุจจาระของผูปวยที่มีเชื้ออยู ผูติดเชื้อสวนใหญไมแสดงอาการหรือมีอาการปวยเพียงเล็กนอย เชนมีไขปวดศีรษะคล่ืนไส

ปวดเม่ือย เปนตน จะมีอาการประมาณ 3 - 5 วัน แลวหายไดเอง หรือมีอาการไขรวมกับตุมพองเล็ก ๆ เกิดขึ้นที่ผิวหนังบริเวณ

ฝามือ ฝาเทา และในปาก สวนใหญพบที่เพดานออนล้ิน กระพุงแกม เปนสาเหตุใหเด็กไมดูดนม ไมกินอาหารเพราะเจ็บ อาจมี

นํ้าลายไหล บางรายอาจมีความรุนแรงขึ้นนอยูกับ ชนิดของไวรัสที่มีการติดเชื้อ เชน การติดเชื้อจาก Enterovirus 71 อาจมี

อาการทางสมองรวมดวย โดยเปนแบบ aseptic meningitis ที่ไมรุนแรง หรือมีอาการคลายโปลิโอ สวนที่รุนแรงมากจนอาจ

เสียชีวิตจะเปนแบบ encephalitis ซ่ึงมีอาการอักเสบสวนกานสมอง (brain stem) อาการหัวใจวาย และมีภาวะนํ้าทวมปอด

(acute pulmonary edema) (สํานักโรคติดตอทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข,2558)    

กอนหนาน้ีโรคมือเทาปากพบครั้งแรกในป พ.ศ.2500 ไมไดเปนปญหาดานสุขภาพนักเน่ืองจากเปนโรคที่ไมรุนแรง

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 ซ่ึงในการระบาดของโรคแตละครั้งทําใหเด็กตองหยุดเรียน 

ผูปกครองอาจตองหยุดงานเพื่อดูแลบุตร รวมทั้งเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล หรือในบางครั้งมีการปดโรงเรียนทําความ

สะอาด เหลาน้ีลวนแตสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองไดทั้งส้ิน 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 ซ่ึงพบได

มากในศูนยเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไมถูกสุขลักษณะอยูกันอยางแออัด และถามีการระบาดเปนระยะ

เวลานานจะทําใหมีโอกาสที่จะแพรไปสูเด็กที่มีอายุมากขึ้นจนถึงวัยรุน และความรุนแรงของโรคก็จะเพิ่มมากขึ้น  

 เน่ืองจากโรคมือเทาปากมักติดตอจากการคลุกคลีใกลชิดกัน การใชของใชรวมกัน โดยเฉพาะในศูนยเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาล พบวามีการติดตอกันไดงายจากการที่เด็กเลนของเลนหรือใชของใชรวมกัน และเปนวัยที่ต ิดเชื้อไดงาย 

ประกอบกับยังไมมีวัคซีนปองกัน การปองกันและควบคุมการระบาดจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในกลุมผูปกครองที่ให

การดูแลเด็กซ่ึงใกลชิดกับกลุมเส่ียงมากที่สุด ที่ผานมากรมอนามัยไดวางแนวทางในการเฝาระวังและปองกันโดย มีแนวทาง

ปฏิบัติใหกับศูนยเด็กเล็ก สถานรับเล้ียงเด็กและสถานศึกษา สวนในผูปกครองเด็กและประชาชนทั่วไปใชการประชาสัมพันธ

ผานส่ือตาง ๆ และการกระจายขาวผานเจาหนาสาธารณสุขและ อสม. ซ่ึงการจะเฝาระวังและปองกันโรคมือเทาปากใหเกิด

ประสิทธิภาพจําเปนตองไดรับความรวมมือทั้งจากผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา ตองเห็นความสําคัญและรวมมือกันการ

ใชการประชาสัมพันธอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอ เน่ืองจากตองขึ้นอยูกับความสนใจของผูรับสารดวย และมีการประเมิน

ยอนกลับนอย เปนสาเหตุทําใหผูรับสารขาดความตระหนักในการปองกันโรคมือเทาปากได จากแนวคิดของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ

ปองกันโรคของ Rogers (1975) ใชกระบวนการรับรู 2 แบบ คือ การประเมินอันตรายตอสุขภาพและการประเมินการเผชิญ
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ปญหา ซ่ึงการประเมินการรับรูของบุคคลตอขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นจะทําใหบุคคลรับรูถึงความรุนแรงของการเปนโรคและทํา

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมได การรับรูโอกาสเส่ียงตอการเปนโรค ทําใหเชื่อวาตนเองกําลังตกอยูในภาวะ

เส่ียงและขึ้นอยูกับการตัดสินใจของแตละบคุคลวาถาไมปฏิบัติตนเพื่อหลีกเล่ียงอันตรายที่เกิดขึ้นจะทําใหตนเองมีโอกาสเส่ียง

ตอการเปนโรคไดซ่ึงเชื่อวาการตอบสนองโดยการปรับตัวเปนวิธีการที่ดีที่สุดที่จะกําจัดความเส่ียงตอการเกิดโรคและเชื่อม่ันวา

ตนเองสามารถปรับตัวเพื่อปองกันโรคได ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปองกันและควบคุมการระบาด

ของโรคมือเทาปาก โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคและกระบวนการกลุมมาใชในการใหความรูเก่ียวกับโรค

มือเทาปากแกผูปกครองเด็ก เพื่อใหปกครองเด็กมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรูสึก ประสบการณในส่ิงที่ไดกระทํา 

ทุกคนมีสวนรวมในการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรูและตระหนักถึงความสําคัญซางที่จะนําไปสูการปฏิบัติไดถูกตองและ

เหมาะสม ปองกันและควบคุมการเกิดโรคมือเทาปากไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายของกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ในการเฝาระวังและปองกันการเกิดโรคมือเทาปาก กอใหเกิดความรวมมือในการปองกันและควบคุมโรค

ทั้งจากครอบครัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และชุมชนตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติและการรับรูอันตราย และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปากของผูปกครองเด็ก

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่ไดรับการใหความรูโดยใชกระบวนการกลุม 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความรู ทัศนคติและการรับรูอันตราย และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปากของ

ผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลนาฝาย  อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กอนและหลังการไดรับการใหความรูโดยใช

กระบวนการกลุม 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

โรคมือเทาปากเปนโรคที่พบบอย และอาจทําใหเกิดอาการรุนแรงจนเปนเหตุใหเสียชีวิตได (สํานักโรคติดตอทั่วไป 

กระทรวงสาธารณสุข, 2558) จากแนวคิดของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคของ Rogers (1975) การที่บุคคลจะพฤติกรรม

สุขภาพที่พึงประสงคในการปองกันการเกิดโรคมือเทาปากไดน้ัน จะตองมาจากการมีความรูและทัศนคติที่ถูกตอง นอกจากน้ียัง

มีการรับรูถึงอันตรายโรคหรือส่ิงที่กําลังคุกคาม และการรับรูโอกาสเส่ียงตอการเปนโรคหรือส่ิงที่กําลังคุกคาม จะชวยสงเสริม

และกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยนํามาประยุกตใชรวมกับกระบวนการกลุม เพื่อใหเกิดการพูดคุยแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น ความรูสึก ประสบการณในส่ิงที่ไดกระทํา ทุกคนมีสวนรวมในการอภิปรายเพื่อใหเกิดแนวคิดที่จะนําไปสูการปฏิบัติ 

กลุมจะชวยในการชี้ใหเห็นถึงอันตรายของโรคมือเทาปาก มีความรูเก่ียวกับรูมือเทาปากที่ถูกตอง สงผลใหสมาชิกในกลุมเกิด

ความตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น และนําไปสูการนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม กระบวนการน้ีจึงมีผลตอการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม อารมณ และการส่ือสารที่เหมาะสม กอใหเกิดการแกปญหาแนวทางการกระทําที่ดีไปปฏิบัติไดตามเปาหมายที่

กําหนด ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนํากระบวนการกลุมมาใชในการใหความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปากในผูปกครองเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) เพื่อศึกษาผลของการใหความรูเก่ียวกับ

โรคมือเทาปากโดยใชกระบวนการกลุมในผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมประชากร คือ ผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนา 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1983 

เด็กเล็ก จํานวน 40 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาโดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

โดยสมัครใจเขารวมโครงการ เก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 10 - 30 มกราคม 2560  

 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
 

1. แบบสอบถาม เพื่อใชรวบรวมขอมูลประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดของครอบครัวตอเดือน จํานวนเด็กอายุ 1 – 5 ป ในครอบครัว การไดรับความรูเก่ียวกับโรคมือ

เทาปาก และแหลงที่ไดรับความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปาก แบบสอบถามความรู ทัศนคติและการรับรูอันตราย และการปฏิบัติ

ตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปาก  ซ่ึงผานการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา(Content validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน 

และมีความเที่ยง (Reliability) โดยใชวิธี Cronbrach โดยการหาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Coefficient alpha) มีคาเทากับ 0.84 

 2. การใหความรูดวยกระบวนการกลุม โดยมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนํา เปนการสรางสัมพันธภาพภายในกลุม และ

เพื่อใหกลุมเขาใจถึงวัตถุประสงคและรูปแบบของกิจกรรม ขั้นดําเนินการ โดยใหสมาชิกในกลุมไดแลกเปล่ียนความรูเก่ียวกับ

โรคมือเทาปาก ไดแก สาเหตุการเกิด การติดตอ อาการของโรค ความรุนแรงของโรค การรักษา การปองกันการเกิดโรค และ

ขั้นสรุป โดยผูวิจัยและผูเขารวมสรุปส่ิงไดจากการทํากลุมรวมกัน 

 3. คูมือเกี่ยวกับความรูและการปองกันโรคมือเทาปาก หลังการทํากระบวนการกลุม ผูเขารวมจะไดรับการแจก

คูมือเก่ียวกับความรูและการปองกันโรคมือเทาปาก เพื่อใหผูเขารวมไดศึกษาเพิ่มเติมและนําไปถายทอดสูสมาชิกในครัวเรือน

และชุมชน 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 

1. สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไป ความรู ทัศนคติและการการรับรูอันตรายของโรคมือเทาปาก และการปฏิบัติตัวเพื่อ

ปองกันโรคมือเทาปาก คือ จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุด 

2. สถิติที่ใชทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียความรู ทัศนคติและการการรับรูอันตรายของโรคมือเทาปาก และ

การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปากของผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนและหลังการทํากระบวนการกลุม คือคาสถิติ 

Paired t-test   

 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) เพื่อศึกษาผลของการใหความรูเก่ียวกับโรค

มือเทาปาก โดยใชกระบวนการกลุมในผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 

30 ราย ผลการศึกษาไดนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย ดังน้ี  

1. ขอมูลทั่วไปของผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และการไดรับความรูเกี่ยวกับโรคมือเทาปาก 

กลุมตัวอยางรอยละ 96.67 เปนเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 49.93 ± 13.93 ป รอยละ 83.33สมรสแลว การศึกษาอยูใน

ระดับประถมศึกษา รอยละ 56.67 รองลงมาไดแก ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 23.33 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 

43.33 รองลงมาไดแก แมบานหรือไมประกอบอาชีพ รอยละ 23.33 คาขายหรือรับจางทั่วไป รอยละ 19.67 และรับราชการ 

รอยละ 13.33 ตามลําดับ มัธยฐานรายไดของครอบครัวอยูที่ 7,000 บาท  /เดือน มีเด็ กอายุ 1 – 5 ป ในครอบครัวอยูในบาน  

1- 2 คน รอยละ 93.33 และในรอบ 3 เดือนที่ผานมาไมมีเด็กในบานที่ปวยดวยโรคมือเทาปาก รอยละ 96.67  กลุมตัวอยาง

รอยละ 73.33 เคยไดรับความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก มีเพียงรอยละ 26.67 ที่ไมเคยไดรับความรูเก่ียวกับโรคมือ เทา ปาก 

ประมาณครึ่งหน่ึงไดรับความรูจากการฟงวิทยุหรือดูโทรทัศน รอยละ 53.33 รองลงมาไดแก บุคลากรทางสุขภาพหรือ
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน รอยละ 20 มีกลุมตัวอยางรอยละ 16.67 ไดรับความรูจากอินเตอรเนต เอกสาร แผนพับ

หรือหนังสือ  

 2. ระดับความรู ทัศนคติและการรับรูอันตรายของโรค และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปาก 

 หลังการใหความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปากโดยใชกระบวนการกลุม พบวากลุมตัวอยางมีความรูในระดับสูงเพิ่มขึ้นเปน

รอยละ 90 มีความรูในระดับปานกลาง รอยละ 10 และไมมีกลุมตัวอยางที่มีความรูอยูในระดับต่ํา และเม่ือประเมินความรู

หลังจากการใหความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปากโดยใชกระบวนการกลุม 2 สัปดาห พบวากลุมตัวอยางมีความรูในระดับสูงรอยละ 

73.33 และมีความรูระดับปานกลางรอยละ 26.67 และไมมีกลุมตัวอยางที่มีความรูอยูในระดับต่ํา  มีระดับทัศนคติและการรับรู

อันตรายของโรคมือเทาปากในระดับสูงเพิ่มมากขึ้นจาก รอยละ 13.33 เปนรอยละ 43.33 ไมมีกลุมตัวอยางที่มีระดับทัศนคติ

และการรับรูอันตรายของโรคมือเทาปากในระดับต่ํา สวนการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปาก พบวา กลุมตัวอยางมีระดับ

การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปากในระดับสูง เพิ่มมากขึ้นจากรอยละ  70 เปนรอยละ  96.67 เม่ือมีการวัดซํ้าหลังการให

ความรู 2 สัปดาห พบวา ระดับการรับรูวิธีปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปากของกลุมตัวอยางยังอยูในระดับสูงรอยละ 86.67 

 3. การเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนความรู ทัศนคติและการรับรูอันตรายของโรค และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน

โรคมือเทาปาก กอนและหลังการใหความรูโรคมือเทาปากโดยกระบวนการกลุม 

 หลังการใหความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปากโดยใชกระบวนการกลุม พบวา คาเฉล่ียคะแนนความรูโรคมือเทาปาก 

มากกวากอนการใหความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05, 95% CI : 0.75 – 2.39) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคติและ

การรับรูอันตรายของโรคมือเทาปากมากกวากอนการใหความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p-value<0.05, 95%CI: 0.16–0.43) 

และเม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปากกอนและหลังการใหความรูเรื่องเก่ียวกับโรคมือ

เทาปากโดยใชกระบวนการกลุมพบวา คาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปากมากกวากอนการใหความรู

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05, 95% CI : 0.59–0.89) เม่ือประเมินซํ้าหลังการใหความรูโดยใชกระบวนการกลุม 

2 สัปดาห พบวา คาเฉล่ียคะแนนความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปาก มากกวากอนการใหความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 

< 0.05, 95% CI : 0.33 – 1.80) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคติและการรับรูอันตรายของโรคมือเทาปากมากกวากอนการใหความรู

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05, 95% CI: 0.18–0.21) และคาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทา

ปากมากกวากอนการใหความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05, 95% CI : 0.24 – 0.70) 

 

การอภิปรายผล 
 

 การศึกษาผลของการใหความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปาก โดยใชกระบวนการกลุมในผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ครั้งน้ี ผูวิจัยอธิบายผลไดดังตอไปน้ี 

1. เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติและการรับรูอันตราย และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปากของผูปกครอง

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่ไดรับการใหความรูโดยใชกระบวนการกลุม 

กระบวนการกลุมเปนกิจกรรมที่กระตุนใหสมาชิกในกลุมมีความรูความเขาใจในโรคมือเทาปากที่ถูกตองผานการ

พูดคุยอภิปราย แลกเปล่ียนความรูและประสบการณซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับโรคมือเทาปาก อันตรายของ

โรค การดูแลเด็กเม่ือเกิดโรคและการปองกันการเกิดโรค จากการศึกษาจึงพบวากลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียคะแนนความรู ทัศนคติ

และการรับรูอันตรายของโรคมือเทาปาก และการปองกันการเกิดโรคมือเทาปากมากกวากอนการใหความรูโดยใชกระบวนการ

กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การที่ระดับความรู ทัศนคติและการรับรูอันตราย และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค

มือเทาปากมีคาลดลงเม่ือทําการประเมินซํ้าหลังจัดกระบวนการกลุม 2 สัปดาห เน่ืองมาจากไมพบบุตรหลานหรือคนใกลชิดมี

ภาวะเจ็บปวยดวยโรคน้ีจึงทําใหความสนใจในการปองกันโรคมือเทาปากลดลง ประกอบกับกลุมตัวอยางสวนใหญเปนวัยสูงอายุ

จึงทําใหมีการหลงลืมได 
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2. เพื่อเปรียบเทียบความรู ทัศนคติและการรับรูอันตราย และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมือเทาปากของ

ผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กอนและหลังการไดรับการใหความรูโดยใช

กระบวนการกลุม 

เน่ืองจากความรู ทัศนคติ การรับรูอันตรายของโรค และการปองกันการเกิดโรค มีความสัมพันธกันและเชื่อมโยงกัน 

กลาวคือ ความรูจะสงเสริมใหเกิดทัศนคติ และรับรูอันตรายหรือโอกาสเส่ียงที่จะเกิดขึ้น สงผลใหบุคคลกระทําหรือไมกระทํา

พฤติกรรมน้ัน เม่ือบุคคลมีความรูที่ถูกตองจะทําใหเกิดทัศนคติที่ดี รับรูโอกาสเส่ียงหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้น สงเสริมใหบุคคลมี

พฤติกรรมที่พึงประสงคในการปองกันโรค สอดคลองกับการศึกษาของ พรรณรัตน เปนสุข (2556) ใชกระบวนการกลุมเปน

สวนหน่ึงของโปรแกรมใหการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปองกันโรคมือเทาปากของผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียนใน          

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย การใหศึกษา พบวา คะแนนเฉล่ียของการรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาส

เส่ียง และการรับรูความสามารถของตนเอง การรับรูความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง และการปฏิบัติตัวในการ

ปองกัน มีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนการทดลอง(p – value < 0.001) และสูงกวากลุมเปรียบเทียบ(p – value < 0.05) และ

คะแนนเฉล่ียของการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคมือเทาปาก มีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนการทดลอง(p – value < 0.001) และ

สูงกวากลุมเปรียบเทียบ(p – value < 0.05) และ วิมล เลาหภิชาติชัย(2556) อาสาสมัครสาธารณสุขกลุมทดลอง มีความรู 

เจตคติและการปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ดีกวากอนไดรับโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตใช

กระบวน การกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากน้ียังมีการศึกษาของ รุงนภา ศรีโซง (2555) การประยุกตใช

กระบวน การกลุมตอพฤตกิรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมสุขภาพ ดานการ

ออกกําลังกาย และการบริโภคอาหารที่ถูกตองเพิ่มมากขึ้นจากกอนการทดลองและเพิ่มมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ รัติญา เจริญโชคพาณิชย (2555) ศึกษาพบวาความรูมีความสัมพันธกับเจตคติ ความรูมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค และเจตคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคเทาปากของผูดูแลเด็กอายุ

ต่ํากวาหาปในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเจตคติเปนปจจัยที่มีอํานาจในการทํานายพฤติกรรมไดดีที่สุด 

 

สรุปผล 
 

 จากการศึกษาครั้งน้ีจึงสรุปไดวา การใหความรูโดยการใชกระบวนการการกลุมทําใหมีความรูเก่ียวกับโรคมือเทาปาก  

ทัศนคติเก่ียวกับโรคมือเทาปาก การรับรูอันตรายของโรคมือเทาปาก และการปองกันโรคมือเทาปากเพิ่มมากขึ้น กระบวนการ

กลุมจะชวยใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง เปดโอกาสใหแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ ชวยใหสมาชิกในกลุมเกิดการ

เรียนรูและปรับพฤติกรรมตนเอง ดังน้ันจึงเปนวิธีที่เหมาะแกการใหความรูเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 

ขอเสนอแนะ 
 

 1. การใชกระบวนการกลุมชวยสงเสริมการเรียนรู ทําใหเกิดแรงจูงใจ นําไปสูการปฏิบัติที่เหมาะสม และสนับสนุนให

เกิดการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคมือเทาปาก จึงเหมาะสมที่จะใชในการใหความรูในทุกระดับ และสามารถนําไป

ประยุกตใชในการใหความรูและดูแลสุขภาพในโรคอ่ืน ๆ ตอไป 

 2. บุคลากรดานสาธารณสุข ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และองคการบริการสวนตําบล ควรมีการจัดกิจกรรมการใหความรู

เรื่องโรคมือเทาปากอยางตอเน่ืองแมจะไมมีการระบาด ใหกับผูปกครองหรือผูดูแลเด็ก เพื่อใหมีการปองกันและควบคุมโรค

อยางตอเน่ือง รวมถึงการใหครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมในการหาแนวทางในการปองกันโรคมือเทาปาก 

 3. ควรวัดระดับการสนับสนุนทางสังคมจากแบบสอบถามกอนการทดลองและนําผลการทดสอบที่ไดไปปรับใชใน 

การใหความรู 
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 4. ศึกษาเก่ียวกับการทําใหเกิดแรงจูงและการมีสวนรวมในการทําใหเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหของคณะพยาบาลศาสตร  ที่ใหโอกาสและสนับสนุนในการทําวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ไดอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยที่สละเวลาใหคําแนะนําที่

เปนประโยชน ขอขอบคุณองคการบริหารสวนตําบลนาฝาย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรม

และเก็บขอมูล และที่สําคัญผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาฝายที่เขารวมวิจัย  
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาครังน้ีเปนการศึกษาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อหาปจจัยที่มีแตกตางกันในการควบคุมระดับนํ้าตาล 

ในเลือดในผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน รอบชุมชนมหาวิทยาลัยสยาม โดยกลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่อาศัยอยูในรอบชุมชน

มหาวิทยาลัยสยาม ในชวงระหวางเดือนสิงหาคม-เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกอบดวย ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน 

จํานวน 210 คน โดยใชแบบสอบถาม ผลศึกษาโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA และการ

วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยสถิติ independent t-test (p<0.05) พบวาผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานที่มีความแตกตาง 

ในเรื่อง เพศ รายได พฤติกรรมการดูแลตนเอง ดานการรับประทานอาหาร การรับประทานยา และการดูแลรักษาตอเน่ือง        

ที่แตกตางกันมีความสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดตางกัน 

 

คําสําคัญ: ผูสูงอายุ  การควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด  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 ถือวาประเทศน้ันไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) และจะเปน

สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) เม่ือสัดสวนประชากรที่มีอายุ 60 ปเพิ่มเปน 20% และอายุ 65 ปขึ้นไป เพิ่มเปน 

14% สําหรับประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป 2548 คือ มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป 10.5% แลวยังมีแนวโนม

จํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง และจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573 คาดวาจะเพิ่มขึ้น

เปน 15.7% (สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2554) ทั้งน้ีจากทฤษฎีความเส่ือมโทรม (Wear and Tear Theory) เชื่อวาความแกเปน

กระบวนการเกิดขึ้นเอง เม่ืออวัยวะมีการใชงานมากยอมเส่ือมไดงายและเร็วขึ้น อวัยวะตาง ๆ ในรางที่มีความเส่ือมเร็ว ไดแก 

ตับ กระเพาะอาหาร ไต ผิวหนัง และขอตาง ๆ เกิดจากการบริโภคอาหาร ไดแก ไขมัน นํ้าตาล กาแฟ แอลกอฮอล การสูบ

บุหรี่ และส่ิงแวดลอม ไดแก รังสีอัลตราไวโอเลต ความเครียด กิจกรรมในชีวิตประจําวันที่ไมเหมาะสม เม่ืออายุมากขึ้นของเสีย

จะถูกสะสมมากขึ้นทําใหเซลลเส่ือมและตายเพิ่มขึ้น สารที่พบไดแก ไลโปฟสซิน (Lipofuscin) ที่เปนสารเหลืองอมนํ้าตาลไม

ละลายนํ้า เปนสารประกอบจําพวก ไลโปโปรตีน (Lipoprotein)  ที่มีผลทําใหอวัยวะตาง ๆ มีการเส่ือมถอย (Weismann, 

1882 อางใน หน่ึงฤทัย โพธ์ิศรี, 2559: 3 ) ซ่ึงจากความเส่ือมโทรมดังกลาวทําใหเกิดโรคเรื้อรังตาง ๆ ในผูสูงอายุ ไดแก โรค

ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน ซ่ึงโรคเบาหวานติดอันดับ 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) ซ่ึงกรุงเทพมหานครในป 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 ในการหล่ังอินซูลิน (Insulin) เพื่อควบคุมระดับ

นํ้าตาลในเลือด โดยการขนสงนํ้าตาลเขาสูเซลลตาง ๆ ซ่ึงอาจสรางไดไมเพียงพอ หรือเพียงพอแตไมสามารถใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพจากปจจัยเสริม ไดแก ผูที่มีภาวะอวนทําใหมีเน้ือเยื่อไขมันในรางกายเพิ่มขึ้น และมีการสรางฮอรโมนรีซีสติน 

(Resistin) เพิ่มขึ้นที่ชักนําใหเกิดภาวะดื้อตออินซูลิน (Insulin Resistance) ทําใหอินซูลินออกฤทธ์ิไดนอยลง (ตอศักดิ์ อินทร

ไพโรจน และปทมวรรณ เผือกผอง, 2554: 8) มีผลทําใหผูสูงอายุมีปญหาเรื่องการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด จนทําใหเกิด

เปนโรคเบาหวาน ซ่ึงถือวาเปนโรคที่เจ็บปวยเรื้อรัง ที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได ซ่ึงตองการการรักษาอยางตอเน่ืองตลอด

ชีวิต และมีความเส่ียงตอการเกิดโรคแทรกซอนอันตรายและมีคาใชจายสูง ไดแก โรคหัวใจ ไตวาย ตาบอด และการถูกตัดเทา

หรือขาจากการที่มีแผลเรื้อรัง   

จากปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองเตรียมความพรอมในระบบบริการทางสังคมและสุขภาพ 

เพื่อใหผูสูงอายุเขาสูภาวะวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี และคงไวซ่ึงภาวะสุขภาพที่ดีดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีไดทําการ

คนหาปจจัยที่เก่ียวของกับการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดในผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน ผลจากการศึกษาครั้งน้ีนาจะเปน

ประโยชน ทําใหทราบสถานการณของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานรอบมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อนําไปสูการวางแผนสงเสริม

สุขภาพและปองกันโรคตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยควบคุมโรคเบาหวานในผูสูงอายุที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดและไมไดใน

ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม 
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นิยามศัพท 
 

1.  ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได หมายถึง ผูที่มีระดับนํ้าตาลในเลือด (FBS) 80 – 130 mg/dl. หรือตามการรับรู

ของกลุมตัวอยางวานํ้าตาลอยูในระดับปกติ  

2.  ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได หมายถึง ผูที่มีระดับนํ้าตาลในเลือด (FBS) ต่ํากวา 80 mg/dl. และสูงกวา 

130 mg/dl. หรือ ตามการรับรูของกลุมตัวอยางวาระดับนํ้าตาลต่ํา หรือสูงกวาเกณฑปกต ิ

 

วิธีการวิจัย 
 

รูปแบบการศึกษา แบบ Cross-sectional Study 

กลุมประชากรที่ศึกษา ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน มีอายุ 60 ป ขึ้นไป ที่อาศัยอยูรอบชุมชนมหาวิทยาลัยสยาม  

กลุมตัวอยาง ผูสูงอายุเปนโรคเบาหวานกลุมที่ควบคุมได จํานวน 105 คน และควบคุมไมได จํานวน 105 คน 

ขนาดตัวอยาง ในการศึกษาครั้งน้ีไดคํานวนณโดยใชโปรแกรม G *Power ได  210 คน  

การศึกษาน้ีใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงตามเกณฑที่กําหนด 

เกณฑการคัดผูยินยอมตนใหทําการวิจัยเขารวมโครงการ (Inclusion criteria) 

1. ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน 

2. ผูสูงอายุเปนเพศชายหรือเพศหญิง 

3. ผูที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป 

4. ผูสูงอายุ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ สามารถมองเห็น รับฟง และส่ือสารภาษาไทยไดเขาใจ  

5. ผูสูงอายุสมัครใจเขารวมโครงการวิจัย โดยไดรับการบอกกลาวอยางครบถวน  

เกณฑการคัดผูยินยอมตนใหทําการวิจัยออกจากโครงการ (Exclusion criteria)  

ผูสูงอายุปฎิเสธการเขารวมการศึกษาระหวางที่ทําการศึกษา 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 

1.  การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เปนผูพิจารณาตรวจสอบ

ความตรงของเน้ือหาและความถูกตองเหมาะสมของขอคําถามดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of Item-

Objective Congruence) จากน้ันนํามาปรับปรุง ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

2.  ทําการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) กับผูสูงอายุที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ในพื้นที่

ใกลเคียงกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม และทดสอบคาความเชื่อม่ัน โดยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach's 

alpha coefficient) ไดเทากับ 0.77 แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันสูง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

1.  ผูวิจัยขอความรวมมือผูยินยอมตนลงนามในใบยินยอมตนใหทําการวิจัย  โดยกอนการลงนามในใบยินยอมตนได

อธิบายใหผูยินยอมตนทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัย กิจกรรมการวิจัย ความเส่ียง รวมทั้งประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการ

วิจัย อยางละเอียด และมีความเขาใจด ี

2.  อบรมผูชวยวิจัยในการเก็บขอมูล 

3.  ผูวิจัยหรือผูชวยนักวิจัยทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ทําการสัมภาษณผูสูงอายุตามพื้นที่น้ัน ๆ  

4.  ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูลเพื่อนําขอมูลไปบันทึกลงโปรแกรมและวิเคราะหในขั้นตอนตอไป 
 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1990 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชมีดังน้ี 
  

1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ, คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. สถิติเชิงทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย 

2.1  การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และพฤติกรรมเส่ียง ใชสถิติ One-way ANOVA 

2.2  การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองและปจจัยดานสังคม ใชสถิติ Independent t- test 
 

ผลการศึกษา 
 

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี 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 

มากที่สุด (รอยละ 38.10) ไมสูบบุหรี่ (รอยละ78.10 ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (รอยละ 84 .80) ดานพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารมี 3 ดาน (รับประทานอาหารหลักครบ 3 ม้ือและตรงเวลา, รับประทานผักใบเขียวทุกชนิด, รับประทาน

อาหารในปริมาณที่เหมาะสมถูกสัดสวนกับความตองการของรางกาย) ที่มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก ดานพฤติกรรมการ

รับประทานยาโดยการขอยืมยารักษาโรคเบาหวานของเพื่อนมารับประทานแทนเม่ือยาของตนเองหมด มีคะแนนเฉล่ียอยูใน

ระดับมากที่สุด พฤติกรรมการออกกําลังกายทั้ง 5 ขอ สวนมากมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ในภาพรวมของกลุม

ตัวอยางมีคะแนนเฉล่ียของการจัดการกับความเครียดอยูในระดับบปานกลาง พฤติกรรมดานการดูแลตนเองมีคะแนนเฉล่ียอยู

ในระดับมากที่สุด 2 ขอ (การไปพบแพทยตามนัด, รับประทานยาสมํ่าเสมอ) ดานแรงสนับสนุนทางสังคมมีคะแนนเฉล่ียอยูใน

ระดับมากเปนสวนใหญ มีเพียง 1 ขอ (มีพยาบาลหรือมีเจาหนาที่สาธารณสุขมาเยี่ยมที่บาน) เทาน้ันที่คะแนนเฉล่ียอยูในระดับ

ปานกลาง ดานครอบครัวมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมากทุกขอ 

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) ดานพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารมีเพียง 2 ขอ (รับประทานอาหารหลักครบ 3 ม้ือและตรงเวลา, รับประทานผักใบเขียวทุกชนิด) ที่มีคะแนนเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก ดานพฤติกรรมการรับประทานยาโดยการขอยืมยารักษาโรคเบาหวานของเพื่อนมารับประทานแทนเม่ือยาของตนเอง

หมด มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก พฤติกรรมการออกกําลังกายทั้ง 5 ขอ สวนมากมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ใน

ภาพรวมของกลุมตัวอยางมีคะแนนเฉล่ียของการจัดการกับความเครียดอยูในระดับบปานกลาง พฤติกรรมดานการดูแลตนเองมี

คะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก 2 ขอ (การไปพบแพทยตามนัด, รับประทานยาสมํ่าเสมอ) ซ่ึงแตกตางกับกลุมที่ควบคุมไดที่มี

คะแนนเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุดในดานเดียวกัน ดานแรงสนับสนุนทางสังคม มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับปานกลางเปนสวน

ใหญ มีเพียง 2 ขอเทาน้ัน (มีสถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลอยูใกลบานสะดวกตอการไปรับบริการ, มีเพื่อนบาน

พูดคุยใหกําลังใจ ) ที่คะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก ดานครอบครัวมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมากทุกขอ 

ผูสูงอายุที่มีความแตกตางในเรื่อง เพศ รายได การรับประทานอาหาร การรับประทานยา การดูแลรักษาตอเน่ือง ที่

แตกตางกัน มีความสามารถในการควบคุมระดับบนํ้าตาลในเลือดตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
                   



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1991 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉล่ีย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดานการรับประทานอาหาร, 

การรับประทานยา,การออกกําลังกาย, การจัดการความเครียดและการดูแลตอเน่ืองของกลุมตัวอยาง (n=210)                

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
คุมได คุมไมได 

Mean S.D. แปลผล Mean S.D. แปลผล 

ดานการรับประทานอาหาร 

 ทานรับประทานอาหารหลัก วันละ3 ม้ือ ตรงเวลา   

 

3.91 

 

0.92 

 

มาก 

 

3.65 

 

0.89 

 

มาก 

ทานรับประทานผักใบเขียวทุกชนิด  เชน ผักคะนา ผผักบุง กวางตุง 

กะหล่ําปลี ผักโขม บล็อกโคลี ชะอม          

3.90 
0.98 มาก 3.71 0.80 มาก 

ทานไมดื่ม นํ้าอัดลม โอเลี้ยง ชา กาแฟ 2.93 1.50 ปานกลาง 2.56 1.28 ปานกลาง 

ทานรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมถูกสัดสวนกับความ

ตองการของรางกาย 

3.66 0.66 มาก 3.36 0.71 ปานกลาง 

ทานรับประทานของขบเค้ียวทอดกรอบ ขนมหวานและผลไมที่มี รส

หวาน เชน ทุเรียน มะมวง(n=210)                 

3.13 1.05 ปานกลาง 2.97 1.01 ปานกลาง 

รวม 17.54     2.90                                  มาก 16.28         2.43 ปานกลาง 

ดานการรับประทานยา 

ทานรับประทานยาเบาหวานตามคําแนะนําของแพทย 

 

4.49 

 

0.81 

 

มาก 

 

4.27 

 

1.17 

 

มาก 

ทานไมเพิ่มหรือลดขนาดยาเบาหวานดวยตนเอง 3.98 1.52 มาก 3.63 1.68 มาก 

ทานฉีดยาหรือรับบประทานยาเบาหวานตรงตามเวลา 3.93 1.40 มาก 3.70 1.59 มาก 

ทานไมใชยาตม ยาสมุนไพร ในการรักษาโรคเบาหวาน 3.44 1.73 ปานกลาง 3.19 1.79 ปานกลาง 

ทานขอยืมยารักษาโรคเบาหวานของเพื่อนมารับประทานแทนเม่ือยา

ของทานหมด 

4.69 0.90 มากที่สุด 4.42 1.27 มาก 

รวม 20.52     3.77                                 มาก 19.21          4.61 มาก 

ดานการออกกําลังกาย 

ทานออกกําลังกายอยางนอยสปัดาหละ 3 ครั้ง เชน การเดิน การข่ี

จักรยาน แอโรบิคเบา ๆ ราํมวยจีน กายบรหิาร 

 

2.92 

 

1.07 

 

ปานกลาง 

 

2.90 

 

1.15 

 

ปานกลาง 

ทานออกกําลังกายโดยเริ่มจากการอบอุนรางกาย เชน การยืดเหยียด 

กลามเน้ือ ออกกาํลงักายตอเน่ืองและการผอนคลายกอนหยุด 

2.90 0.97 ปานกลาง 2.71 1.09 ปานกลาง 

ทานออกกําลังกายโดยการทาํงานบาน เชน กวาดบาน ถูบาน 3.28 1.18 ปานกลาง 3.09 1.07 ปานกลาง 

ทานออกกําลังติดตอกันอยางนอยวันละ 30 นาที สัปดาหละ 3 ครั้ง 2.72 1.02 ปานกลาง 2.64 1.00 ปานกลาง 

ทานเคยไดรับขาวสารคําแนะนําเกี่ยวกับการออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 3.43 1.03 ปานกลาง 3.45 1.02 ปานกลาง 

รวม 15.25                                              3.94 ปานกลาง 14.79 4.00 ปานกลาง 

ดานการจัดการความเครียด 

ทานจัดการความเครียด เชน การฝกลมหายใจ การน่ังสมาธิ ดูทีวีฟง

เพลง คุยกับเพื่อน 

 

3.47 

 

0.80 

 

ปานกลาง 

 

3.34 

 

0.90 

 

ปานกลาง 

เม่ือทานมีปญหาทานมักจะพิจารณาทบทวนถึงสาเหตุของปญหาและ

คิดหาวิธีแกไข 

3.46 0.88 ปานกลาง 3.32 0.78 ปานกลาง 

ทานพูดคุยกับบผูปวยโรคเบาหวานคนอื่น ๆ  ในคลินิกเบาหวานเกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพตนเอง 

3.44 1.12 ปานกลาง 3.28 1.14 ปานกลาง 

ทานปรึกษาปญหาสุขภาพและปญหาทั่วไปกับเพื่อน คูสมรส บุตรหลาน 3.49 1.04 ปานกลาง 3.41 1.06 ปานกลาง 

รวม 16.49     3.58                                    ปานกลาง 15.88        3.56 ปานกลาง 

ดานการดแูลตอเนื่อง 

ทานสนใจติดตามขาวสารเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการดูแลสุขภาพ

ตนเองอยูเสมอ 

 

3.45 

 

1.10 

 

ปานกลาง 

 

3..45 

 

1.07 

 

ปานกลาง 

ทานปฏบิัติตนตามคําแนะนําของแพทยและพยาบาลเพื่อใหตนเองมี 

สุขภาพที่ดีและปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน 

3.98 0.91 มาก 3.72 1.10 มาก 
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
คุมได คุมไมได 

Mean S.D. แปลผล Mean S.D. แปลผล 
ทานมาพบแพทยตามนัด 4.72 0.61 มากที่สุด 4.40 1.02 มาก 

ทานมาพบแพทยทันทีเม่ือมีอาการผิดปกต ิ 3.93 0.99 มาก 3.55 1.62 มาก 

ทานรับประทานยาอยางสมํ่าเสมอ 4.52 0.71 มากที่สุด 4.26 1.15 มาก 

รวม 20.62      2.72                                   มาก 19.38         3.81 มาก 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉล่ีย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยทางสังคมดานแรงสนับสนุนทางสังคมและแรงสนับสนุน

ดานครอบครัวของกลุมตัวอยาง (n=210)                

 

ปจจัยดานสังคม 

คุมได คุมไมได 

Mean S.D. แปลผล Mean S.D. แปลผล 

แรงสนับสนนุทางสังคม 

พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขไดซักถามหรือใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับการดูแลตนเองจากโรคเบาหวานอยางสมํ่าเสมอ 

 

3.50 

 

1.03 

 

มาก 

 

3.48 

 

1.17 

 

ปานกลาง 

ทานมีแหลงสนับสนุนดานเศรษฐกิจ เชน บุตรหลาน ญาตพิี่นอง 

หนวยงานของรัฐ 

3.60 0.88 มาก 3.48 0.91 ปานกลาง 

แรงสนับสนนุทางสังคม 

มีสถานบริการสาธารณสุขหรอืโรงพยาบาลอยูใกลบานสะดวกตอ

การไปรับบริการ 

 

3.83 

 

0.90 

 

มาก 

 

3.61 

 

0.99 

 

มาก 

มีพยาบาลหรือมีเจาหนาทีส่าธารณสุขมาเย่ียมทานที่บาน 2.89 1.35 ปานกาง 2.90 1.33 ปานกลาง 

ทานมีเพื่อนบานพูดคุยใหกาํลงัใจ 3.72 1.03 มาก 3.62 1.04 มาก 

รวม   17.54      3.35                                  มาก 17.09       3.55 ปานกลาง 

แรงสนับสนนุดานครอบครัว 

สมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุนชวยเหลือ ยกยองและเห็น

คุณคาในตัวทาน 

 

3.97 

 

0.86 

 

มาก 

 

4.00 

 

0.82 

 

มาก 

ทานและสมาชิกภายในครอบครัวมีความผูกพันกัน 4.10 0.80 มาก 4.13 0.83 มาก 

สมาชิกในครอบครัวมีการเลือกชนิดอาหาร เตรียมอาหาร และ

ปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารใหเหมาะสมกับโรคเบาหวานของทาน 

3.65 1.02 มาก 3.59 0.95 มาก 

สมาชิกในครอบครัวสามารถใหคําปรึกษา แนะนํา/เตือน/หาม/

ทานถึงการรับประทานอาหารประเภทรสเค็ม หวาน และมัน 

3.71 1.18 มาก 3.65 1.03 มาก 

ทานมีสมาชิกในครอบครัวพาไปรับบริการทีส่ถานบรกิาร

สาธารณสุขหรอืโรงพยาบาลตามนัด 

3.75 1.52 มาก 3.64 1.40 มาก 

รวม 19.18      4.08                                   มาก 19.01        3.57 มาก 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (n=210)                

ปจจัยสวนุคคล แหลงของความแปรปรวน df Sum of squares Mean square F p 
เพศ ระหวางกลุม 1 0.93 0.93 4.25 0.04 

ภายในกลุม 208 45.73 0.22 

รวม 209 46.67  

อายุ ระหวางกลุม 1 0.17 0.17 0.42 0.52 
ภายในกลุม 208 84.29 0.41 

รวม 209 84.46  

สถานภาพสมรส ระหวางกลุม 1 0.17 0.17 0.29 0.59 

ภายในกลุม 208 123.75 0.60 

รวม 209 123.92  
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ปจจัยสวนุคคล แหลงของความแปรปรวน df Sum of squares Mean square F p 
การศึกษา ระหวางกลุม 1 0.17 0.17 0.13 0.72 

ภายในกลุม 208 272.95 1.31 

รวม 209 273.12  

รายได ระหวางกลุม 1 1.69 1.69 4.39 0.04 

ภายในกลุม 208 7.99 3.84 

รวม 209 8.16  

จํานวนโรครวม 

 

ระหวางกลุม 1 0.23 0.23 0.40 

 

0.53 

 ภายในกลุม 208 120.25 0.58 

รวม 209 120.48  

ระยะเวลาที่เปนโรค 

 

ระหวางกลุม 1 1.72 1.72 1.76 

 

0.19 

 ภายในกลุม 208 202.71 0.98 

รวม 209 204.42  
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยดานพฤติกรรมเส่ียงของกลุมตัวอยาง (n=210)                

ปจจัยดาน

พฤติกรรมเส่ียง 

แหลงของความแปรปรวน df Sum of squares Mean square F p 

การสูบบุหรี ่ ระหวางกลุม 1 0.08 0.08 0.20 0.66 

ภายในกลุม 208 81.18 81.18 

รวม 209 81.26 81.26 

การด่ืมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล 

ระหวางกลุม 1 0.48 0.48 1.31 0.25 

ภายในกลุม 208 75.64 75.64 

รวม 209 76.11 76.11 
 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของกลุมตัวอยาง (n=210)                

ปจจัยดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ตัวแปร n Mean S.D. t p-value 
ดานการรับประทานอาหาร คุมได 105 17.54 2.90 3.43 0.00 

คุมไมได 105 16.28 2.43 

ดานการรับประทานยา คุมได 105 20.52 3.77 2.26 0.03 

คุมไมได 105 19.21 4.61 

ดานการออกกําลังกาย คุมได 105 15.25 3.94 0.84 0.41 

คุมไมได 105 14.79 4.00 

ดานการจัดการความเครียด คุมได 105 16.49 3.58 1.24 0.22 

คุมไมได 105 15.88 3.56 

ดานการดูแลรักษาตอเนื่อง คุมได 105 20.62 2.72 2.71 0.01 

คุมไมด 105 19.38 3.81 

 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยดานสังคมของกลุมตัวอยาง (n= 210) 

ปจจัยดานสังคม ตัวแปร n Mean S.D. t p-value 
แรงสนับสนนุทางครอบครัว คุมได 105 19.18 4.08 0.32 0.75 

คุมไมได 105 19.01 3.57 

แรงสนับสนุนทางสังคม คุมได 105 17.54 3.35 0.96  

คุมไมได 105 17.09 3.55 
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อภิปรายผลและสรุปผล 
 

จากการศึกษาในครั้งน้ี พบวาผูสูงอายุที่มีความแตกตางในเรื่อง เพศ รายได การรับประทานอาหาร การรับประทาน

ยา การดูแลรักษาตอเน่ือง ที่แตกตางกัน มีความสามารถในการควบคุมระดับบนํ้าตาลในเลือดตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

ซ่ึงผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัยและประเด็นที่คนพบดังน้ี  

เพศ : ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานที่มีเพศตางกัน มีความสามารถในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p=0.04) สอดคลองกับการศึกษาของกุสุมา กังหลี (กุสุมา, 2557) สาเหตุนาจะเกิดจากคุณลักษณะบาง

ประการของแตละเพศที่ตางกันสงผลตอความสามารถในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด 

รายได : ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานที่มีรายไดตางกัน มีความสามารถในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p=0.04) สอดคลองกับการศึกษาของณัฐธยาน ประเสริฐอําไพสกุล (2552) อธิบายไดวา รายไดที่ตางกัน

อาจมีผลตอการนําไปใชในการเลือกซ้ืออาหาร อาหารเสริม ที่อาจมีผลตอการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด  

พฤติกรรมการรับประทานอาหารอยางเหมาะสม : ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

อยางเหมาะสมตางกัน มีความสามารถในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)  

สอดคลองกับการศึกษาของณิชารีย ใจคําวัง (2558) สาเหตุอาจเน่ืองจาก 

พฤติกรรมดานการรับประทานยา: ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานที่มีการรับประทานยาตามคําแนะนําของแพทยหรือไม

มีการหยุดหรือลดยาดวยตนเองตางกัน มีความสามารถในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=

0.03)  สอดคลองกับการศึกษาของMohammed Badedi, et al (2016) สาเหตุอาจเน่ืองจากการไดรับยาในปริมาณที่

เหมาะสมสงผลตอการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด 

การดูแลรักษาตอเน่ืองสมํ่าเสมอ: ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานที่ มีการดูแลรักษาตอเน่ืองสมํ่าเสมอตางกัน มี

ความสามารถในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.01)  สอดคลองกับการศึกษาของ 

วรรณรา ชื่นวัฒนา (2557) สาเหตุอาจเน่ืองจากการดูแลตอเน่ืองที่ตางกันทําใหโอกาสที่จะปองกัน ควบคุม ระดับนํ้าตาลใน

เลือดก็แตกตากัน 

ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานที่มีปจจัยดานพฤติกรรมเส่ียงแตกตางกัน จะมีความสามารถในการควบคุมโรคเบาหวาน

ไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากในภาพรวมกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม มีสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนสวนนอยเทา ๆ กัน 

ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานที่มีปจจัยดานสังคมแตกตางกัน มีความสามารถในการควบคุมโรคเบาหวานไมแตกตางกัน 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากในภาพรวมทั้งสองกลุม ปจจัยดานสังคมจึงมีแนวโนมที่ลักษณะคลายคลึงกัน 

หนวยงานที่เก่ียวของควรเฝาระวังในกลุมผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานที่มีเพศ รายได แตกตางกัน นอกจากน้ียังควร

สงเสริมผูสูงอายุใหมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารอยางเหมาะสม การรับประทานยาตามคําแนะนําของแพทย ไมมีการหยุด 

หรือลดยาดวยตนเอง และการดูแลรักษาตอเน่ืองสมํ่าเสมอดวย 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 

1. การศึกษาความแตกตางของปจจัยควบคุมโรคเบาหวานของผูปวยทุกชวงวัย  

2. การศึกษาถึงความแตกตางดานความเชื่อ และวัฒนธรรม 

3. การศึกษาโดยพัฒนาโปรแกรมในการปองกันเกิดโรคของกลุมเส่ียง และสงเสริมการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด

สําหรับผูปวยโรคเบาหวาน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ผูวิจัยขอขอบคุณผูนําชุมชนและผูสูงอายุในพื้นที่ ที่ทานใหความรวมมือในการลงเก็บขอมูล เสียสละเวลาทํางาน เวลา

พักผอนอันมีคายิ่ง และใหความไววางใจ ยินดีที่จะใหขอมูลอันเปนประโยชนตอผูวิจัย  
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจสภาพปญหาสุขาภิบาลของตลาดดานกายภาพ

และดานการคุมครองผูบริโภคของตลาดประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา กลุมตัวอยาง คือ ตลาดประเภทที่ 1         

ที่ยังไมผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน 3 แหง เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

และผูขายสินคาในตลาดประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแหงละไมนอยกวา 10 คน รวมเปน 30 คน ดวยการสุม

ตัวอยางอยางงาย เก็บขอมูลในชวงเดือนธันวาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560 ทําการเก็บขอมูลดวยแบบสํารวจสภาพสุขาภิบาล

ทางกายภาพและการจัดการดานการคุมครองผูบริโภคของตลาด และทําการสัมภาษณเชิงลึกตัวแทนผูขายสินคาในตลาดเก่ียวกับ

ปญหาและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตลาด ผลการศึกษา พบวา สภาพปญหาสุขาภิบาลดานกายภาพของตลาด 

สวนใหญประสบปญหาการจัดการดานพื้นที่ภายในตลาด เชน บริเวณแผง ทางเดิน เปนตน การจัดการนํ้าเสีย การจัดการมูลฝอย  

การควบคุมสัตวและแมลงนําโรค และสุขลักษณะของผูขายและผูชวยขาย และสภาพปญหาดานการคุมครองผูบริโภคของตลาด 

คือ ขาดการประชาสัมพันธเพื่อใหความรูแกผูบริโภคในเรื่องเก่ียวกับอาหารปลอดภัยโภชนาการ และการสุขลักษณะของตลาด 

รวมทั้งไมจัดใหมีจุดทดสอบสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซ่ึงควรดําเนินการปรับปรุงขอบกพรองใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 

 

คําสําคัญ: สุขาภบิาล  ตลาด  ตลาดสดนาซ้ือ  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  
 

ตลาดสดถือเปนแหลงรวมของสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคและเปนศูนยรวมของประชาชนในการจับจายซ้ือขาย

แลกเปล่ียนสินคา ไมวาจะเปนอาหารสด อาหารแหง เน้ือสัตว ผัก ผลไมตาง ๆ รวมถึงอาหารที่มีสภาพเปนของสดหรืออาหารที่มี

การแปรรูปปรุงสําเร็จ การจัดใหมีตลาด การควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการตลาดใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย 

สะอาด ถูกสุขลักษณะเปนอํานาจหนาที่ของกรมปกครองสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด มีแนวทางในการพฒันาปรับปรุงตลาด

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ทั้งดานสุขลักษณะทั่วไป ดานการจัดการขยะมูลฝอย ดานการจัดการนํ้าเสีย ดานการบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอม ดานผูจําหนายสินคาและดานการมีสวนรวมของผูคาและผูซ้ือ (กรมอนามัย, 2556 : 1) 

ในปจจุบันชุมชนเมืองมีตลาดสดเกิดขึน้จํานวนมาก โดยเฉพาะแหลงชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยูหนาแนน ตลาดสด

สวนใหญเกิดขึ้นตามความตองการของประชาชนที่อาศัยอยูรอบ ๆ ชุมชนน้ัน ๆ ตลาดที่พบเห็นเปนตลาดที่ประชากรในละแวก

ชุมชนเปนผูจัดตั้งขึ้นเอง โดยมีการนําอาหารที่ใชบริโภคในชีวิตประจําวันมาวางจําหนายในตลาด ตลาดที่พบเห็นสวนใหญเปน

ตลาดที่มีอาหารหลากหลายและปะปนกันอยู ไมมีการแยกแยะเปนสัดสวนวาเปนอาหารสด อาหารแหง อาหารสําเร็จรูป หาก

การสะสมอาหารที่มีการปนเปอน ตลาดอาจกลายเปนแหลงรวมและแหลงแพรกระจายของโรคที่ติดตอทางอาหารเกิดอันตราย

ตอสุขภาพได ทั้งน้ีเปนเพราะผูจัดจําหนายไมมีการวางแผนหรือมีระบบในการบริหารจัดการตลาดอยางถูกตอง ดังน้ันกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ดานการสงเสริมสุขภาพ และอนามัยส่ิงแวดลอม จึงไดริเริ่มโครงการ

ตลาดสดนาซ้ือ โดยอาศัยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (2542) กําหนดหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะของตลาด ตั้งแตป 2545 (กรมอนามัย, 2558 : 76) ดําเนินการตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน โดยไดกําหนด

หลักเกณฑการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 ใหไดมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก ดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม ดานความปลอดภัยของ

อาหาร และ ดานการคุมครองผูบริโภค หลังจากมีการบังคับใชปรากฏวาตลาดสวนใหญยังไมมีการปรับปรุงใหถูกสุขลักษณะ จน

เกิดความรวมมือกันระหวางกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข กับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของทั้งภายในและตางกระทรวง  

โดยจัดใหมีการพัฒนาตลาดสดทั่วประเทศ ดวยการจัดทําโครงการตลาดสดนาซ้ือ เพื่อใหเกิดการเรงรัดปรับปรุงตลาดประเภทที่ 

1 ในทุกพื้นที่ ใหไดมาตรฐานตามกฎกระทรวง โดยตลาดที่ผานเกณฑมาตรฐาน “ตลาดสดนาซ้ือ” จะไดปายรับรองมาตรฐาน 

ซ่ึงแบง ออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับดี (3 ดาว) และระดับดีมาก (5 ดาว) (กรมอนามัย, 2556 : 2) 

ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา ซ่ึงรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตนครชัย

บุรินทร คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร ไดมีการดําเนินพัฒนาตลาดสดนาซ้ือ ซ่ึงผลการ

ดําเนินงานตลาดสดนาซ้ือตั้งแตปพ.ศ. 2549-2558 ในเขตนครชัยบุรินทรของศูนยอนามัยที่ 9 นคราชสีมา พบวามีตลาดสดผาน

มาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นคือในป พ.ศ. 2549 ระดับเขตมีตลาดสดทั้งหมด จํานวน 115 แหง ผานมาตรฐาน

ตลาดสดนาซ้ือ จํานวน 77 แหง คิดเปนรอยละ 67.0 สวนในป 2558 จากการสํารวจของจังหวัด พบวา มีจํานวนตลาดสด

ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเปน 116 แหง ผานมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 104 แหง คิดเปนรอยละ 89.6และคิดเปนรอยละที่เพิ่มขึ้นจากป 

2549 คือรอยละ 22.6 เม่ือพิจารณาแยกรายจังหวัด 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) 

ผลการดําเนินงานพัฒนาตลาดสดนาซ้ือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด เม่ือป พ.ศ. 2558 ของศูนยอนามัยที่  9 

นครราชสีมา พบวา จังหวัดที่มีจํานวนตลาดสดไมผานเกณฑมาตรฐานมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา ไมผานเกณฑ

มาตรฐานรวมทั้งส้ินจํานวน 6 แหง ซ่ึงอยูในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 3 แหง (ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา, 2559 : 2-3) 

ซ่ึงเปนพื้นที่ที่ประชาชนอยูอาศัยและจับจายสินคาในตลาดดังกลาวจํานวนมาก  จึงมีความจําเปนที่ตลาดประเภทที่ 1 ที่ยังไม

ผานเกณฑมาตรฐานดังกลาวควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนา ใหไดมาตรฐานตามเกณฑตลาดสดนาซ้ือ ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่

จะศึกษาถึงสภาพปญหาสุขาภิบาลของตลาดสดดานกายภาพและดานการคุมครองผูบริโภคของตลาดประเภทที่ 1 ในเขต
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เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ที่ยังไมผานเกณฑมาตรฐาน เพื่อนําขอมูลมาจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุง

และพัฒนาตลาดดังกลาวตอไป 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 
 

1. เพื่อสํารวจสภาพปญหาสุขาภิบาลของตลาดดานกายภาพของตลาดประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

2. เพื่อสํารวจสภาพปญหาดานการคุมครองผูบริโภคของตลาดประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

3. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการตลาดประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. ความรูทั่วไปเก่ียวกับตลาด 

2. เกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 

3. สถานการณการจัดการตลาดตามมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 

4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจสภาพปญหาสุขาภิบาล

ของตลาดดานกายภาพและดานการคุมครองผูบริโภคของตลาดประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา กลุมตัวอยาง คือ 

1) ตลาดประเภทที่ 1 ที่ยังไมผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 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 จํานวนทั้งหมด 6 ขอ 2) ขอมูลดานสุขาภิบาลทางกายภาพ 

ปรับปรุงมาจากเกณฑตลาดสดนาซ้ือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีคําตอบใหเลือกตอบและเกณฑการใหคะแนน คือ 

ผาน ให 1 คะแนน และ ไมผาน ให 0 คะแนน มีจํานวนทั้งหมด 40 ขอ จากน้ันแบงระดับคะแนนการปฏิบัติตามเกณฑ

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 

ไมผาน ให 0 คะแนน มีจํานวนทั้งหมด 3 ขอ จากน้ันแบงระดับคะแนนการปฏิบัติออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับพื ้นฐาน 

หมายถึง ผานเกณฑจํานวน 1 ขอ ระดับดี หมายถึง ผานเกณฑจํานวน 2 ขอ และ ระดับดีมาก หมายถึง ผานเกณฑจํานวน 3 

ขอ และทําการสัมภาษณเชิงลึกตัวแทนผูขายสินคาในตลาด เก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตลาด

เทาน้ันจนกวาจะไดขอมูลที่อ่ิมตัว วิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ สวนขอมูลเชิง

คุณภาพโดยการอานบันทึกที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อจัดกลุมประเด็นเชิงเน้ือหาและเขียนบรรยายเชิงพรรณนา 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

ผลการวิจัย 
 

1. ขอมูลทั่วไปของตลาด 

ตลาดประเภทที่ 1 ซ่ึงเปนพื้นที่ศึกษาของงานวิจัยน้ี มีทั้งหมดจํานวน 3 แหง ไดแก ตลาดเพชรสีมา ตลาดสามแยกปก 

และตลาดสามแยกชลประทาน มีขอมูลทั่วไปดังน้ี ตลาดเพชรสีมา ตั้งอยูเลขที่ 426/10 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา สรางเม่ือป พ.ศ. 2535 พื้นที่ตลาด 1 ไร แผงจําหนายจํานวนทั้งหมด 190 แผง สวนตลาดสามแยกปก 

ตั้งอยูเลขที่ 247/3 หมูที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สรางเม่ือป พ.ศ. 2522 พื้นที่ตลาด 

1 ไร แผงจําหนายจํานวนทั้งหมด 200 แผง และตลาดสามแยกชลประทาน ตั้งอยูเลขที่ 632/30 ถนนสืบสิริ ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สรางเม่ือป พ.ศ. 2542 มีพืน้ที่ตลาด 4 ไร มีแผงจําหนายจํานวนทั้งหมด 85 แผง โดยตลาด

ทั้ง 3 แหงมีผูประกอบกิจการตลาดเปนหนวยงานเอกชน   

2. สภาพปญหาดานสุขาภิบาลทางกายภาพของตลาด 

ผลการสํารวจการจัดการสุขาภิบาลดานกายภาพของตลาด พบวา ตลาดที่มีคะแนนรวมที่ผานเกณฑมาตรฐาน

สุขาภิบาลดานกายภาพมากที่สุด คือ ตลาดเพชรสีมา ผานเกณฑ 17 คะแนน รองลงมาคือ ตลาดสามแยกปก ตลาดสามแยก

ชลประทาน ผานเกณฑ 16 และ 15 คะแนนตามลําดับ ซ่ึงตลาดทั้ง 3 แหง มีระดับคะแนนการปฏิบัติตามเกณฑสุขาภิบาลดาน

กายภาพไมผานเกณฑระดับพื้นฐาน เน่ืองจากขอ 1-8 ยังไมผานเกณฑที่กําหนดขั้นพื้นฐาน โดยปญหาการจัดการสุขาภิบาล

ดานกายภาพที่พบวาเปนปญหาสําคัญของตลาดทั้ง 3 แหง ซ่ึงไมผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 100 ไดแก ไมมีการจัดการ ดูแล 

ควบคุมบริเวณแผง ทางเดินและที่ตั้งที่รวบรวมมูลฝอย รางระบายนํ้ามีนํ้าขังและบางจุดมีการอุดตัน ไมมีหมายเลขแผง             

ขอมูลทั่วไปของตลาด 

-  ที่ตั้ง 

-  อายุตลาด 

-  ขนาดพ้ืนที ่

-  จํานวนแผง 

-  ผูประกอบกิจการตลาด 

การจัดการสุขาภบิาลดานกายภาพ 

-  ดานสุขลักษณะทั่วไป 

-  ดานการจัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

-  การจัดการบริหารดานส่ิงแวดลอม 

-  การปองกัน /ควบคุมสัตวพาหะนําโรค  

-  สุขวิทยาสวนบุคคลของผูขาย /ผูชวยขายของ  

 

สภาพปญหาของตลาด 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการตลาด 

การจัดการดานการคุมครองผูบริโภค 

-  จุดใหความรู 

-  จุดทดสอบสารปนเปอน 

-  จุดชั่งเคร่ืองกลาง 
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ถังขยะไมเพียงพอไมมีการแยกมูลฝอยเปนมูลฝอยสด และมูลฝอยทั่วไปไมมีฝาปดและรั่วซึม หองสวมไมสะอาดมีกล่ินเหม็นไม

มีการระบายอากาศ  ทางเดินภายในตลาดคับแคบ การตั้งวางสินคารุกลํ้าทางเทา ไมมีการปองกัน กําจัดควบคุมสัตวและแมลง

พาหะนําโรค ไมมีการจัดจําแนกประเภทการจําหนายสินคาเปนหมวดหมู จํานวนเครื่องดับเพลิงไมเพียงพอ ผูขายและผูชวย

ขายแตงกายไมเรียบรอยและปฏิบัติไมถูกสุขลักษณะเทาที่ควร รายละเอียดดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ผลการสํารวจการจัดการสุขาภิบาลดานกายภาพของตลาด  

เกณฑการประเมิน 

คะแนนผลการสํารวจ (คะแนนเต็ม = 40 คะแนน) จํานวนที่ตลาด

ผานเกณฑ

มาตรฐาน 

(รอยละ) 

ตลาดเพชร

สีมา 

ตลาดสาม

แยกปก 

ตลาดสามแยก

ชลประทาน 

1. ภายในตัวตลาดมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ   

ไมรอนอบอาว หรืออับทึบ 
× × √ 1 (33.3) 

2. มีการจัดการ ดูแล และควบคุมบริเวณแผง

ทางเดิน ถนน ที่ตั้งรองรับมูลฝอยสาธารณะ และ

ที่ตั้งที่รวบรวม มูลฝอย ใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ 

× × × - 

3. ภายในตลาดและบริเวณโดยรอบไมมีนํ้าขัง

เฉอะแฉะ 
× × × - 

4. รางระบายนํ้าเสียภายในตลาดเปนชนิดรางเปด         

มีฝาปดที่เปดทําความสะอาดไดและสามารถระบาย

นํ้าได ไมมีนํ้าขัง  ไมอุดตัน 

× × × - 

5. ภายในหองสวมไมมีกล่ินเหม็น และมีการระบาย

อากาศดี 
× × × - 

6. ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะไมชํารุด        √ √ √ 3 (100.0) 

7. มีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน √ √ × 2 (66.6) 

8. มีนํ้าใชที่สะอาดไวบริการอยางเพียงพอ √ √ √ 3 (100.0) 

9. หองสวมแยกเปนสัดสวน ชาย – หญิง จํานวน

เพียงพอ และอยูในที่ที่เหมาะสม 
√ × × 1 (33.3) 

10. มีการจัดวางสินคา ส่ิงของ วัสดุอุปกรณเปน

ระเบียบเรียบรอย ไมใหเกะกะ รกรุงรัง และไมมีส่ิง

กีดขวางทางเดิน 

× × × - 

11. สินคาประเภทอาหารและเครื่องใชที่เก่ียวกับ

อาหารจะตองวางสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 ซม.                                
√ √ √ 3 (100.0) 

12. มีการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล อยางนอย

เดือนละ 1 ครั้ง 
√ × √ 2 (66.6) 

13. มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอยาง

เพียงพอ และทําความสะอาดอยูเสมอ 
× × √ 1 (33.3) 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนนผลการสํารวจ (คะแนนเต็ม = 40 คะแนน) จํานวนที่ตลาด

ผานเกณฑ

มาตรฐาน 

(รอยละ) 

ตลาดเพชร

สีมา 

ตลาดสาม

แยกปก 

ตลาดสามแยก

ชลประทาน 

14. มีการดักมูลฝอยและบอดักไขมันกอนปลอยลงสู

แหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม 
√ × √ 2 (66.6) 

15. โครงสรางอาคารมีความม่ันคง แข็งแรง ไมชํารุด 

พื้นตลาดทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง ไมล่ืน ทําความ

สะอาดงาย 

√ √ √ 3 (100.0) 

16. มีการจัดการควบคุมปองกันสัตวและแมลง

พาหะนําโรคไมใหรบกวนและกอความรําคาญ 
× × × - 

17. มีผูดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด 

ความเปนระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยของ

ตลาด        

× √ × 1 (33.3) 

18. แผงขายสินคามีความเขมของแสงสวาง 

เพียงพอตอการทํากิจกรรมตาง ๆ        
√ √ √ 3 (100.0) 

19. แผงขายสินคาทําดวยวัสดุถาวร เรียบ ทําความ

สะอาดงาย และไมเปนแหลงอาศัยของสัตว แมลง

พาหะนําโรค 

√ √ √ 3 (100.0) 

20. จัดใหมีหมายเลขแผง ชื่อและที่อยูผูขายของ

ติดตั้งประจําแผงและมองเห็นชัดเจน 
× × × - 

21. ที่รองรับมูลฝอยประจําแผงที่ถูกหลักสุขาภิบาล

และทําความสะอาดอยูเสมอ 
× × × - 

22. ที่รวบรวมมูลฝอยของตลาดถูกหลักสุขาภิบาล 

อยางเพียงพอและทําความสะอาดอยูเสมอ 
× × × - 

23. มีที่เก็บนํ้าสํารองหรือมีบริการนํ้าสํารองไวให

เพียงพอตอการใชในแตละวัน 
√ √ √ 3 (100.0) 

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 
√ √ × 2 (66.6) 

28. แผงจําหนายสินคามีการปองกันสัตวและแมลง

พาหะนําโรคอยางเหมาะสม 
× × × - 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนนผลการสํารวจ (คะแนนเต็ม = 40 คะแนน) จํานวนที่ตลาด

ผานเกณฑ

มาตรฐาน 

(รอยละ) 

ตลาดเพชร

สีมา 

ตลาดสาม

แยกปก 

ตลาดสามแยก

ชลประทาน 

29. มีการจัดการจําหนายสินคา แตละประเภทเปน

หมวดหมูไมปะปนกัน 
× × × - 

30. มีชนิดและจํานวนเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม ใช

การได ติดตั้งในบริเวณที่สะดวกตอการนํามาใชงาน 
× × × - 

31. จัดใหมีการบํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ ภายใน

ตลาดใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัยและ

ถูกสุขลักษณะ 

√ √ √ 3 (100.0) 

32. มีการอํานวยความสะดวกดานระบบการจราจร                                    × × √ 1 (33.3) 

33. ผูขายของและผูชวยขายของตองแตงกาย

เรียบรอย มีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดี      
× × × - 

34. ผูขายของและผูชวยขายของตองปฏิบัติใหถูก

สุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการปรุงประกอบและ

จําหนายอาหาร  

× × × - 

35. มีตูแสดงความคิดเห็นจากประชาชน × × √ 1 (33.3) 

36. ทางเดินภายในอาคารตลาดมีความกวางไมนอย

กวา 2 เมตร 
√ √ √ 3 (100.0) 

37. มีการแยกมูลฝอยเปนมูลฝอยสดและมูลฝอย

ทั่วไป 
× × × - 

38. มีกลุม / ชมรมผูประกอบการตลาด ผูขายของ

และผูชวยขายของ ผูบริโภค หรือกิจกรรมรวมกัน

อ่ืน ๆ  เชน  กิจกรรมการออกกําลังกาย 

√ √ × 2 (66.6) 

39. มีการอบรมผูขายของ และผูชวยขายของใน

ตลาดดานอนามัยส่ิงแวดลอม/สุขภาพอนามัย 
√ √ √ 3 (100.0) 

40. นํ้าเสียจากตลาดมีระบบในการบําบัดเบื้องตน  √ √ × 2 (66.6) 

รวมจํานวนขอที่ผานเกณฑการประเมิน 17 ขอ 15 ขอ 16 ขอ เน่ืองจาก 

ขอ 1-8 ยังไม

ผานเกณฑที่

กําหนดขั้น

พื้นฐาน 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ตามเกณฑสุขาภิบาลดานกายภาพ 

ไมผานเกณฑ

ระดับพื้นฐาน 

ไมผานเกณฑ

ระดับพื้นฐาน 

ไมผานเกณฑ

ระดับพื้นฐาน 

 

3. สภาพปญหาดานการคุมครองผูบริโภค 

ผลการสํารวจการจัดการดานการคุมครองผูบริโภคของตลาด พบวา ตลาดทั้ง 3 แหง ผานเกณฑมาตรฐานการ

คุมครองผูบริโภคดานการคุมครองผูบริโภค เพียง 1 คะแนน มีระดับคะแนนการปฏิบัติตามเกณฑดานการคุมครองผูบริโภคใน
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ระดับพื้นฐาน คือ ทั้ง 3 ตลาดจัดใหมีเครื่องชั่งกลางที่ไดมาตรฐานไวบริการผูบริโภค ในตลาดสดอยางนอย 1 จุด และติดปาย

บอกไวชดัเจน สวนปญหาดานการคุมครองผูบริโภคที่เปนปญหาสําคัญของตลาดทั้ง 3 แหง ไดแก ไมมีจัดใหมีสถานที่จัดบอรด

ใหความรูแกผูบริโภคในเรื่องที่เก่ียวกับอาหารปลอดภัย โภชนาการ และสุขลักษณะของตลาด รวมทั้งไมมีจุดทดสอบสาร

ปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 6 ชนิด คือ ฟอรมาลิน, สารกันรา, สารบอแรกซ, สารฟอกขาว, ยาฆาแมลง และสารเรงเน้ือ

แดง และไมมีเจาหนาที่ผานการอบรมประจําจุดทดสอบ ทําใหตลาดทั้ง 3 แหง มีระดับคะแนนการปฏิบัติดานการคุมครอง

ผูบริโภคในระดับพื้นฐานเทาน้ัน รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการสํารวจการจัดการดานการคุมครองผูบริโภคของตลาด 

เกณฑการประเมิน 

คะแนนผลการสํารวจ  

(คะแนนเต็ม = 3 คะแนน) 
จํานวนที่ตลาด

ผานเกณฑ

มาตรฐาน 

(รอยละ) 

ตลาด      

เพชรสีมา 

ตลาดสาม

แยกปก 

ตลาด          

สามแยก

ชลประทาน 

1. จัดใหมีสถานที่จัดบอรดใหความรูแกผูบริโภคในเรื่อง

เก่ียวกับอาหารปลอดภัยโภชนาการ และการสุขลักษณะ

ของตลาด 

× × × - 

2. จัดใหมีจุดทดสอบสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ 6 ชนิด (ฟอรมาลิน, สารกันรา, สารบอแรกซ, 

สารฟอกขาว, ยาฆาแมลงและสารเรงเน้ือแดง) และมี

เจาหนาที่ผานการอบรมประจําจุดทดสอบ 

× × × - 

3. จัดใหมีเครื่องชั่งกลางที่ไดมาตรฐานไวบริการผูบริโภค 

ในตลาดสดอยางนอย 1 จุด และติดปายบอกไวชัดเจน 
√ √ √ 3 (100.0) 

รวมจํานวนขอที่ผานเกณฑการประเมิน 1 ขอ 1 ขอ 1 ขอ 
 ระดับคะแนนการปฏิบัติตามเกณฑ 

ดานการคุมครองผูบริโภค 
ระดับพื้นฐาน ระดับพื้นฐาน ระดับพื้นฐาน 

 

4. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตลาด 

จากการสัมภาษณเชิงลึกตัวแทนผูขายสินคาในตลาดทั้ง 3 แหง เก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

และพัฒนาตลาดจนไดขอมูลที่อ่ิมตัว พบวา ผูขายสินคาในตลาดสวนใหญยังไมมีความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 

รวมทั้งผูประกอบการตลาดไมไดดําเนินการพัฒนาตลาดอยางเครงครัดและตอเน่ือง ทําใหการปฏิบัติของผูขายสินคาไมเปนไป

ตามมาตรฐานที่ควรจะเปน โดยตัวแทนผูขายสินคาในตลาดเสนอแนะใหมีการปรับปรุงเรื่องของแสงสวาง ความสะอาดของ

หองสวม และรางระบายนํ้า รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่ในตลาดใหสะอาดและเปนสัดสวน 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

สภาพปญหาสุขาภิบาลดานกายภาพของตลาดประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบวา ตลาดทั้ง 3 แหง 

มีระดับคะแนนการปฏิบัติตามเกณฑสุขาภิบาลดานกายภาพไมผานเกณฑระดับพื้นฐาน เน่ืองจากขอ 1-8 ยังไมผานเกณฑที่

กําหนดขั้นพื้นฐาน ตลาดสวนใหญประสบปญหาการจัดการดานพื้นที่ภายในตลาด เชน บริเวณแผง ทางเดิน เปนตน การ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2005 

จัดการนํ้าเสีย การจัดการมูลฝอย  การควบคุมสัตวและแมลงนําโรค และสุขลักษณะของผูขายและผูชวยขาย และสภาพปญหา

ดานการคุมครองผูบริโภคของตลาดประเภทที่ 1 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบวา ตลาดทั้ง 3 แหง มีระดับคะแนนการ

ปฏิบัติตามเกณฑดานการคุมครองผูบริโภคในระดับพื้นฐาน โดยขาดการประชาสัมพันธเพื่อใหความรูแกผูบริโภคในเรื่อง

เก่ียวกับอาหารปลอดภัยโภชนาการ และการสุขลักษณะของตลาด รวมทั้งไมจัดใหมีจุดทดสอบสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ ซ่ึงควรดําเนินการปรับปรุงขอบกพรองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 

 

อภิปรายผล  
 

จากผลการศึกษา พบวา ตลาดสวนใหญมีปญหาสุขาภิบาลดานกายภาพ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ เจนจีรา 

สีดาจิตร และอุไรวรรณ อินทรมวง (2556 : 117) ซ่ึงศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานตลาดสดนาซ้ือในตลาดสดที่ผานเกณฑ 

และตลาดสดที่ไมผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ: กรณีศึกษา ตลาดสดในพื้นที่จังหวัดเลย  มีการปฏิบัติดานสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอมไมผานเกณฑครบทั้ง 40 ขอ ภาพรวมของตลาดสดที่ไมผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ ซ่ึงขอที่ไมผานเปนการ

บริหารจัดการเรื่องหองสวม การทําความสะอาดตลาด การจัดวางสินคาส่ิงของวัสดุอุปกรณ การเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอย 

ระบบบอดักไขมัน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ เลอศักดิ์ หลอรุงเลิศ (2555 : 65) เรื่องการศึกษา การพัฒนาตลาดสด

เทศบาล 1 ใหเปนตลาดสดนาซ้ือ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบวา 

การบริหารจัดการตลาดสดเทศบาล 1 ใหเปนตลาดสดนาซ้ือ มีปญหาดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมและดานการคุมครองผูบริโภค 

ไดแก ไมมีการรักษาความสะอาดพื้นตลาดและแทนจําหนายสินคา และการตั้งวางสินคารุกลํ้าทางเทา การปลอยนํ้าเสียลงสูราง

ละบายนํ้าสาธารณะ ไมมีเครื่องชั่งกลาง และสถานที่จัดบอรดใหประชาชน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะขาดการประชาสัมพันธรณรงค

เรื่องการลางตลาดอยางถูกหลักสุขาภิบาล การทําความสะอาดแผงขายอาหารสดทุกวัน ความไมตอเน่ืองของนโยบายการ

พัฒนาตลาด รวมทั้งผูประกอบการในตลาดผูประกอบการบางรายขาดความเขาใจในการพัฒนาตลาดสดนาซ้ือ ไมปฏิบัติตาม

กฎขอบังคับ และการมีสวนรวมของผูประกอบการและหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของอยางจริงจัง 

การศึกษาสภาพปญหาสุขาภิบาลของตลาดสดน้ีไดนอมนําแนวคิดจาก “ศาสตรพระราชา” ที่มุงเนนการ “เขาใจ 

เขาถึง พัฒนา” โดยทําความเขาใจปญหาของตลาดสดดวยการเขาไปศึกษาใหเห็นจริงดวยขอมูลเชิงประจักษจากการสํารวจ

จากพื้นที่จริงใหเขาใจปญหาที่เกิดขึ้น และเขาถึงกลุมเปาหมาย คือ ผูขายสินคาในตลาด ดวยการเขาไปสัมภาษณเชิงลึกให

สะทอนสภาพของปญหาและใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และนําไปสูการพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการจัดการ

ตลาดสดที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานตามหลักวิชาการและความตองการของกลุมเปาหมาย อันจะเปนแนวทางนําไปสูการ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพของตลาดสดในทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมาที่ยั่งยืนได 

 

ขอเสนอแนะ  
 

1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาตลาด 

1.1  ควรจัดฝกอบรมสรางความรูความเขาใจถึงความจําเปนและแนวทางการพัฒนามาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 

1.2  ควรจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาสุขลักษณะของผูขายและผูชวยขายในตลาด  

1.3  ควรสงเสริมการมีสวนรวมของผูขายสินคาในตลาดในการปรับปรุงและพัฒนาตลาด 

1.4  ควรกําหนดมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุม ดูแล และบริหารจัดการตลาดใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

2.  ขอเสนอแนะการจัดการปญหาสุขาภิบาลดานกายภาพของตลาด  

2.1 ควรมีการจัดการจําหนายสินคา แตละประเภทเปนหมวดหมูไมปะปนกัน 

2.2 ควรมีการจัดการ ดูแลควบคุมความเรียบรอยบริเวณแผงและ ทางเดินเปนประจํา 
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2.3  ควรมีการจัดแยกมูลฝอยเปนมูลฝอยสดและมูลฝอยทั่วไป 

2.4  ควรมีการปองกัน กําจัดควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรคอยูเปนประจํา  

2.5  ควรมีการทําความสะอาดรางระบายนํ้าเสียภายในตลาดเปนประจําทุกวัน 

2.6  ควรจัดหาที่รองรับมูลฝอยทําดวยวัสดุแข็งแรง ไมรั่วซึมในหองสวมในแตละหอง                     

2.7  ควรมีผูทําความสะอาดหองสวมอยางนอยวันละ 2 ครั้ง  

2.8  ควรจัดใหมีพัดลมระบายอากาศภายในหองนํ้าและมีการปรับปรุงสภาพหองนํ้า  

2.9  ควรมีการทําความสะอาดแผงทุกวันและใชจุลินทรีย EM ชวยปรับสภาพนํ้าเสีย และดับกล่ิน 

2.10  ควรจัดใหมีตูแสดงความคิดเห็นจากประชาชน 

2.11  ควรจัดใหมีถังดับเพลิงพรอมใชงานประจําตามจุดตาง ๆ เพื่อเตรียมการปองกันปญหาอัคคีภัย 
 

3.  ขอเสนอแนะการจัดการดานการคุมครองผูบริโภคของตลาด 

3.1  ควรจัดทําบอรดใหความรูแกผูบริโภคในเรื่องที่เก่ียวกับอาหารปลอดภัยโภชนาการ และการสุขลักษณะ

ของตลาด 

3.2  ควรจัดใหมีจุดทดสอบสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบก่ึงทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธี

วิเคราะหกรณีตัวอยางตอความสุขในการเรียนและทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล โดยมีกลุมตัวอยาง

เปนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  ขณะฝกภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 3 ในหอผูปวยวิกฤตทารกแรกเกิด โรงพยาบาลราชบุรี  จํานวน 68 คน เก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถามความสุขในการเรียนและแบบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิเคราะหขอมูลโดยหา

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสุขในการเรียน และวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดอยาง มี

วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลระหวางกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง 

ดวยสถิติทีแบบคู 

ผลการวิจัย พบวา  

1.  ความสุขในการเรยีนของนักศึกษาทุกดานอยูในระดับมากมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 4.37 ( X = 4.37, S.D. = .38)   

2.  คะแนนทักษะการคดิอยางมีวิจารณญาณโดยรวม 6 ทักษะ หลังการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะห

กรณีตัวอยาง สูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05  

ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง สามารถพัฒนาความสุขในการเรียนและพัฒนา

ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดีขึ้นได 

 

คําสําคัญ: วิเคราะหกรณีตัวอยาง  การสอนในคลินิก  ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
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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 ใหแนวทางเก่ียวกับการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ดังน้ันกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติ

และเต็มศักยภาพ กระบวนการเรียนรูตองจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจความถนัดและความแตกตาง

ของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและประยุกตใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ใหผูเรียน

เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหคิดเปน ทําเปน รักการอานและใฝรูอยางตอเน่ืองผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ  

อยางสมดุลรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู 

ทั้งผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอม ๆ กันจากส่ือและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย การประเมินผลการเรียนรูใหพิจารณาจาก

พัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ สังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูกันไปตามความ

เหมาะสม  

สําหรับจัดการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลน้ันมุงเนนผลิตบัณฑิตพยาบาลใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ดานคือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะที่มี

ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอวิชาชีพพยาบาลคือทักษะทางปญญาโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึง

เปนหัวใจสําคัญของการใหพยาบาลที่มีคณุภาพและความนาเชื่อถือ สภาพปญหาดานการศึกษาวิชาชีพพยาบาลในปจจุบันมีผู

ศึกษาพบวานักศึกษามีปญหาในการใชกระบวนการพยาบาลทั้ง 5 ขั้นตอน คือ ในขั้นการประเมินภาวะสุขภาพ นักศึกษาไม

สามารถประเมินภาวะสุขภาพของผูรับบริการแตละคนไดอยางถูกตองและครอบคลุมทุกดาน เน่ืองจากขาดความรูความเขาใจ

เรื่องโรคและพยาธิสภาพของผูรับบริการแตละคนทําใหไมทราบวาจะตองรวบรวมขอมูลใดบาง นอกจากน้ีนักศึกษายังขาด

ทักษะในการรวบรวมขอมูลจากผูรับบริการแตละคน เชน ขอมูลดานอัตมโนทัศน ความวิตกกังวล แบบแผนการรับรู เปนตน 

ในขั้นการวินิจฉัยการพยาบาลนักศึกษาไมสามารถกําหนดขอวินิจฉัยการพยาบาลไดถูกตองเน่ืองจากขาดความเขาใจในการ

กําหนดขอวินิจฉัยการพยาบาล ในขั้นการวางแผนการพยาบาลนักศึกษาไมสามารถวางแผนการพยาบาลไดอยางถูกตอง 

เน่ืองจากขาดขอมูลที่สําคัญ ขาดความรูเก่ียวกับเรื่องโรคและพยาธิสภาพของผูรับบริการแตละคน ความรูที่เรียนมาในภาคทฤษฎี

ไมสามารถนํามาใชได ในขั้นการปฏิบัติการพยาบาลนักศึกษาไมไดนําแผนการพยาบาลมาใชในการใหการพยาบาลเน่ืองจากไม

เห็นถึงความสําคัญของการใหการพยาบาลตามแผนการพยาบาล ขาดความรูและทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมบางกิจกรรม

เน่ืองจากเรียนมานานแลวและไมเคยปฏิบัติจริง เชน การใชเครื่องชวยหายใจ การพลิกตัวแบบทอนซุง เปนตน และในขั้นการ

ประเมินผลการพยาบาลนักศึกษาไมสามารถทําไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวและไมสามารถประเมินผลบางอยางได เชน การ

แสดงออกทางพฤติกรรม เปนตน นักศึกษาไดนําเสนอแนวทางในการแกปญหา อันไดแก ควรจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมให

นักศึกษาไดฝกคิดดวยตนเอง มีการฝกปฏิบัติกับผูรับบริการในสถานการณจริงเพราะทําใหเกิดความรูความเขาใจมากกวาที่

เรียนในภาคทฤษฎีและหองปฏิบัติการพยาบาล และควรจัดการเรียนการสอนใหมีประสบการณเพียงพอที่จะนํามาใชในการ

แกปญหา ควรสงเสริมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางเพื่อนซ่ึงจะทําใหมีการเรียนรูที่ดี ควรจัดหาตําราทางการพยาบาลที่

มีคุณภาพและมีจํานวนเพียงพอที่จะนํามาใชในการศึกษาคนควา (โสภิดา ทัดพินิจ, 2546) และจากการทบทวนวรรณกรรม

พบวารายงานวิจัยการติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาลหลายสถาบัน ผูใชบัณฑิตใหความเห็นวา

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลอยูในระดับคาเฉล่ียต่ํากวาเกณฑการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษา (ยุคลธร แจมฤทธ์ิ และอังสินี  กันสุขเจริญ, 2549; ศุภวรรณ  ตรีสรานุวัฒนา และคณะ, 2550; รุงทิพย   

ไชยโยยิ่งยงค และคณะ, 2553 ; กาญจนา ศรีสวัสดิ์ และสายสมร เฉลยกิตติ, 2560) 
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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. เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนที่พึง

ประสงคตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร  

2.  พัฒนาผลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพพยาบาล ในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน ใหไดมาตรฐานดี

ยิ่งขึ้น 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบ one group, pre-post test 

design มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ผลของการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง ตอความสุขในการ

เรียนและทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล 

ผูวิจัยดําเนินการกระบวนการวิจัย ดังน้ี 

ขั้นเตรียมการ  

1.  เสนอโครงการวิจัยเพื่อผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ราชบุรี 

2. ดําเนินการออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยางและคูมือการเรียนโดย

วิธีการวิเคราะหกรณีตัวอยาง 

3. ประสานกับผูประสานรายวิชาในการทําวิจัยกับนักศึกษาพยาบาลที่ฝกปฎิบัติงานหอผูปวยวิกฤตทารกแรกเกิด 

อธิบายกระบวนการวิจัยใหนักศึกษากลุมตัวอยางรับทราบและเปดโอกาสใหนักศึกษามีสิทธ์ิถอนตัวจากการเปนกลุมตัวอยาง

โดยไมมีผลตอคะแนนการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษา  

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2011 

ขั้นดําเนินการ  

1. จัดนักศึกษาในแตละกลุม จํานวน 8 คนที่หมุนเวียนมาฝกภาคปฏิบัติหอผูปวยวิกฤตทารกแรกเกิด ออกเปน 2 

กลุมยอย กลุมละ 4 คน จัดกลุมแบบเฉพาะเจาะจง โดยเรียงเกรดเฉล่ียสะสมของนักศึกษาในกลุม โดยเลือกเรียงตามลําดับ

สลับกัน เพื่อใหแตละกลุมมีนักศึกษาที่มีผลการเรียน เกง ปานกลางออน ใกลเคียงกัน 

2. ประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของกลุมตัวอยางดวยแบบวัดทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณกอนการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง 

3.  ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่สรางขึ้น 

4.  หลังการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง 1 วัน ประเมินความสามารถในการคิดอยาง

มีวิจารณญาณของกลุมตัวอยางดวยแบบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและประเมินความสุขในการเรียนดวยแบบสอบถาม

ความสุขในการเรียนรูโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง 

5. บันทึกคะแนนผลการประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและความสุขในการเรียนนํามา

วิเคราะหขอมูล 

ขั้นสรุป  

วิเคราะหผลการศึกษา และเขียนรายงานการวิจัย  

 

ประชากรและตัวอยาง 
 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ราชบุรี ที่ฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิด ในหอผูปวยวิกฤตทารกแรกเกิด จํานวน 68 คน ใชกลุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive random sampling) 

 

เคร่ืองมือ 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 2 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไปไดแก แบบสอบถามขอมูลทั่วไป   

สวนที่ 2 เครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัย ไดแก 

1.  แผนการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีการวิเคราะหกรณีตัวอยาง  

2.  แบบวัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

3.  แบบสอบถามความสุขในการเรียนโดยวิธีการวิเคราะหกรณีตัวอยาง 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. แผนการจัดการเรียนการสอนในคลินิก โดยวิธีการวิเคราะหกรณีตัวอยางและคูมือการเรียนโดยวิธีการวิเคราะห

กรณีตัวอยาง มีขั้นตอนในการสรางดังน้ี  

  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.  แบบสอบถามความสุขในการเรียนรูโดยวิธีการวิเคราะหกรณีตัวอยาง ผูวิจัยสรางขึ้นจากการปรับปรุงแบบวัด

ความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ของทัศนีย  ตริศายลักษณ (2551) มีเน้ือหาครอบคลุม 6 ประการ คือ การสราง

ความรักและศรัทธา เห็นคุณคาการเรียนรู เปดประตูสูธรรมชาติ มุงมาดและม่ันคง ดํารงรักษไมตรีจิต และชีวิตที่สมดุล ลักษณะ

แบบสอบถามเปนมาตราประเมินคา (Likert Scale) มี 5 ระดับผูวิจัยนําเครื่องมือใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทานพิจารณา

ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและนําขอเสนอแนะมาปรับแกไข หลังจากน้ันนําไปทดลองใชกับนักศึกษาพยาบาลที่มีลักษณะ

เดียวกับประชากรแตไมไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบไดเทากับ .81  

 

การวิเคราะหขอมูล 
 

1.  คะแนนความสุขในการเรียน วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.  เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลระหวางกอนและหลังไดรับการ

จัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง ดวยสถิติทีแบบคู (paired T-test) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยางตอความสุขในการเรียนและ

ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล  พบวา  

1.  ความสุขในการเรียน โดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยางของนักศึกษาทุกดานอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ียโดยรวม

เทากับ 4.37 ( X = 4.37, SD = .38) ดานที่มีคาเฉล่ียของคะแนนความสุขมากที่สุดคือ ดํารงรักษไมตรีจิต ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 

4.40 ( X  = 4.40 , SD = .48)  รองลงมาคือเปดประตูสูธรรมชาติและชีวิตที่สมดุล ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากันเทากับ 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 
 

จากผลการวิจัยพบวาความสุขในการเรียนของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนครั้งน้ี อยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย

โดยรวมเทากับ 4.37 ( X = 4.37 , SD = .38)  เม่ือพิจารณารายดานแลวพบวา ดานที่มีคาเฉล่ียของคะแนนความสุขมากที่สุด

คือ ดํารงรักษไมตรีจิต ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 ( X = 4.40 , SD = .48) รองลงมาคือเปดประตูสูธรรมชาติและชีวิตที่สมดุล 

ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากันเทากับ 4.38 ( X = 4.38 , SD = .39) และ ( X = 4.38 , SD = .47)   

การที่พบวาดานที่มีคาเฉล่ียของคะแนนความสุขในการเรียนมากที่สุดคือ ดํารงรักษไมตรีจิต  ซ่ึงหมายถึงความสุขที่

เกิดจากการเรียนรูวิธีรักษาไมตรีจิตมิตรภาพตอเพื่อน ๆ รูจักการรอมชอมอะลุมอลวย รูจักแบงปน รูจักรอคอยและการใหอภัย 

ผูเรียนควรจะไดเรียนรูวาคนเราแมจะคิดตางกันแตถามีจุดหมายปลายทางอันเดียวกัน ยอมรับฟงซ่ึงกันและกัน ชวยกันคิด 

ชวยกันทํา เห็นความสําคัญของกันและกัน มีความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืน รูจักประมาณตน ไมมุงเอาชนะ ทํางานรวมกันโดยไมอคติ 

อดทนอดกล้ัน ใหอภัยและใหโอกาส ยอมรับเหตุผลและความเปล่ียนแปลง สรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ส่ือความคิดและ

ความรูสึกดวยความสุภาพออนโยน ใหเกียรติ มีความจริงใจและใหกําลังใจแกกันและกันแลวความสําเร็จยอมจะอยูไมไกล
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2013 

ความสุขก็จะอยูแคเอ้ือม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาของชาติ,2540 : 4-31 ) ดังน้ันการจัดการจัดการเรียนการสอนที่

ผูวิจัยออกแบบมีกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูดวยวิธีกระบวนการกลุม โดยใชรูปแบบการอภิปรายกลุม การระดมสมองและการให

ขอตัดสิน ประกอบดวยการนําเสนอขอมูลและผลการศึกษา สาระการสอนมุงใหผูเรียนเรียนรูการทํางานเปนทีม โดยรวมกัน

ศึกษาขอมูลของผูปวยทีเ่ปนกรณีตัวอยาง ไดแก ประวัติขอมูลทั่วไป ภมิูหลังชีวิต ประวัติการเจ็บปวย การตรวจประเมินภาวะ

สุขภาพ การตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ พยาธิสภาพของโรค อาการและอาการแสดง การรักษา มาวิเคราะห

เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง แลวเสนอขอตัดสินหรือแนวทางการตัดสินใจในการวินิจฉัยปญหาทางการพยาบาลและใหการ

พยาบาลผูปวยดวยวิธีที่ดีที่สุด โดยมีผูสอนเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกและชี้แนะการอภิปรายใหอยูในประเด็น นอกจากน้ี

การจัดแบงกลุมผูเรียนที่มีขนาดเล็ก เพียง 4 -5 คน จะชวยใหผูเรียนตองรวมแรงรวมใจ ในการวิเคราะหกรณีตัวอยางที่ไดรับ

มอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวดวยระยะเวลาที่จํากัด อีกทั้งเปนกรณีตัวอยางทารกแรกเกิดระยะวิกฤต ซ่ึง

เปนสถานการณที่มีความยากและคอนขางซับซอน จึงตองใชความพยายามเรียนรูการทํางานรวมกับเพื่อน รูจักการรอมชอม

อะลุมอลวย รูจักแบงปน รูจักรอคอยและการใหอภัย ไดเรียนรูวาคนเราแมจะคิดตางกันแตถามีจุดหมายปลายทางอันเดียวกัน 

ยอมรับฟงซ่ึงกันและกัน ชวยกันคิด ชวยกันทํา เห็นความสําคัญของกันและกัน มีความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืน รูจักประมาณตน ไมมุง

เอาชนะ ทํางานรวมกันโดยไมอคติ อดทนอดกล้ัน ใหอภัยและใหโอกาส ยอมรับเหตุผลและความเปล่ียนแปลง สราง

สัมพันธภาพที่ดีตอกัน ส่ือความคิดและความรูสึกดวยความสุภาพออนโยน ใหเกียรติ มีความจริงใจและใหกําลังใจแกกันและ

กันงานที่ไดรับมอบหมายจึงจะสําเร็จได 

สําหรับความสุขในการเรียนดานที่มีคาเฉล่ียในระดับมากรองลงมา คือเปดประตูสูธรรมชาติและชีวิตที่สมดุล ซ่ึงมี

คาเฉล่ียเทากันเทากับ 4.38  ทั้งน้ีอธิบายไดวาความสุขในการเรียนดานเปดประตูสูธรรมชาติ  เปนแนวคิดที่เนนใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนโดยมีแนวทางการเรียนรูดังน้ี   

1. จัดใหบทเรียนในหองเรียนมีความนาสนใจ เราความคิด มีกิจกรรมที่หลากหลาย ผูเรียนไดสัมผัสของ

จริงและสามารถเรียนรูดวยตนเองได 

2.  มีบทเรียนนอกหองเรียนมาชวยเสริมการเรียน เพื่อไดสังเกตเปรียบเทียบส่ิงที่พบเห็น  ไดขอคิดที่

แตกตางจากการเรียนในหองเรียน 

3.  นําธรรมชาติมาเปนสวนหน่ึงของบทเรียน โดยการจัดใหมีการศึกษานอกสถานที่ เชิญวิทยากร

ผูเชี่ยวชาญภายนอกมาสนทนาแลกเปล่ียนความรูรวมกัน จัดโครงการเยี่ยมสถานที่ตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณตรงแกผูเรียน 

4.  เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม รวมมือสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นมีกิจกรรมที่สัมพันธกับชุมชน 

ในการจัดการจัดการเรียนการสอนครั้งน้ีผูวิจัยไดออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูดวย

วิธีกระบวนการกลุม โดยใชรูปแบบการอภิปรายกลุม การระดมสมองและการใหขอตัดสิน ประกอบดวยการนําเสนอขอมูลและ

ผลการศึกษา สาระการสอนมุงใหผูเรียนเรียนรูการทํางานเปนทีม  โดยรวมกันศึกษาขอมูลของผูปวยที่เปนกรณีตัวอยาง ไดแก 

ประวัติขอมูลทั่วไป ภูมิหลังชีวิต ประวัติการเจ็บปวย การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจทางหองปฏิบัติการและการ

ตรวจพิเศษ พยาธิสภาพของโรค อาการและอาการแสดง การรักษา มาวิเคราะหเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง แลวเสนอขอตัดสิน

หรือแนวทางการตัดสินใจในการวินิจฉัยปญหาทางการพยาบาลและใหการพยาบาลผูปวยดวยวิธีที่ดีที่สุด เปนรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูนอกหองเรียน มีความนาสนใจ เราความคิด มีกิจกรรมที่ผูเรียนไดสัมผัสของจริงและ

สามารถเรียนรูดวยตนเองจาก ส่ิงที่พบเห็นจากตัวผูปวย จากผูปกครองและครอบครัวของผูปวย ไดมีโอกาสเร ียนรูจาก

ผูเชี่ยวชาญภายนอกมาสนทนาแลกเปล่ียนความรู ไดแก แพทย พยาบาลและเจาหนาที่ที่มีสวนรวมในการรักษาพยาบาลผูปวย

ที่กลุมไดรับมอบหมายขณะที่หาขอมูลเพิ่มเติมในการวิเคราะหปญหาของกรณีตัวอยาง เปนการเพิ่มประสบการณตรงแกผูเรียน 

อีกทั้งไดรูจักการสังเกตเปรียบเทียบส่ิงที่พบเห็นหรือขอคิดที่แตกตางจากการเรียนในหองเรียนภาคทฤษฎี มีโอกาสไดเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถิ่น ความเชื่อของผูปกครองในการดูแลสุขภาพหรือเยี่ยวยาผูปวยในระยะวิกฤต ขณะที่ผูเรียนทําการเรียนรูและ
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ศึกษาประวัติขอมูลตาง ๆ ของกรณีตัวอยาง ซ่ึงเปนการตอบสนองความสุขในการเรียนดานเปดประตูสูธรรมชาติ  จึงทําให

ความสุขในการเรียนดานน้ีระดับมาก 

สวนความสุขในการเรียน ดานที่มีคาเฉล่ียในระดับมากรองลงมาและมีคาเฉล่ียมากเทา ๆ กับดานเปดประตูสูธรรมชาติ

คือดานชีวิตที่สมดุล ซ่ึงมีแนวคิดและหลักการรักษาสมดุลของชีวิต คือการปรับตัวเองใหอยูในความพอเหมาะพอดีรูขีดจํากัด

ของความปรารถนาสวนตน มีการประพฤติปฏิบัติที่งดงาม สํารวมไมหลงตัวเองขณะเดียวกันไมดูถูกตัวเอง จุดมุงหมายของชีวิต 

คือความสุขทั้งทางใจและทางกาย ความสุขทางใจจะเกิดขึ้นเม่ือ ไดรับการยอมรับวามีความสามารถ ชมเชยวาเปนคนดี 

ประสบความสําเร็จในส่ิงที่ทํา รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีการเรียนที่นําไปสูความสําเร็จ สามารถเรียนเพื่อใหรู (Learn to Know) 

น่ันคือ รูไดชัด รูใหกระจางในส่ิงที่ไมเคยรู ไมเคยเห็น และไมเคยสัมผัส เรียนเพื่อใหเชี่ยวชาญ (Learn to Do) คือตองฝกฝนจน

สามารถแสดงใหดูเปนตัวอยางได เรียนเพื่อใหเปน (Learn to Be) คือ เขาใจธรรมชาติของส่ิงน้ัน รูระบบการคิดและการปฏิบัติ

อยางผูที่อยูในวิชาชีพน้ัน ตลอดจนมีความรับผิดชอบในผลงานของตนเอง ในการจัดการจัดการเรียนการสอนครั้งน้ีผูวิจัยได

ออกแบบการจัดการเรียนการสอน  ที่ประกอบดวยขั้นของการประเมินผลการพยาบาล เพื่อประเมินวาผูปวยไดรับการดูแล

และมีการพัฒนาไปสูจุดมุงหมายที่วางไวตามเกณฑที่กําหนดหรือไม โดยผูปวยและญาติมีสวนรวมในการประเมินผลการใหการ

พยาบาลที่ไดรับ วามีปจจัยใดที่ทําใหการพยาบาลบรรลุผลตามเปาหมายหรือตองปรับแกไขในเรื่องใดเพื่อใหการพยาบาลมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น หากพบวาการพยาบาลที่ปฏิบัติไมบรรลุเปาหมาย จําเปนตองปรับแผนการพยาบาลใหม โดยมีกิจกรรม

การเรียนการสอน ที่ผูสอนใหผูเรียนคนหาผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติการพยาบาล และนําผลที่เกิดขึ้นจริงมา

เปรียบเทียบกับเกณฑประเมินผลที่ไดตั้งไวในแผนการพยาบาล  ผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินวาผูปวยไดรับการดูแลและมี

การพัฒนาไปสูจุดมุงหมายที่วางไวตามเกณฑที่กําหนดหรือไม โดยผูปวยและญาติมีสวนรวมในการประเมินผลการพยาบาลวา

เปนไปตาม แผนการพยาบาลหรือไม มีปจจัยใดที่มีผลทําใหบรรลุผลหรือตองปรับแกไข ถาพบวาการพยาบาลที่ปฏิบัติไมบรรลุ

เปาหมาย จําเปนตองปรับแผนการพยาบาลใหม จนสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เพื่อใหการดูแลในวันตอไป ซ่ึงเปนกิจกรรม

ที่สงเสริมใหผูเรียนไดรับรูถึงผลของการปฏิบัติการพยาบาลตอผูปวยและครอบครัว โดยการปฏิบัติการพยาบาลน้ันไดผาน

กระบวนการวิเคราะห พิจารณาไตรตรองมาเปนอยางดีแลวทําใหผูเรียนรับรูไดถึงความรูสึกตนเองมีคุณคา มีการเรียนที่นําไปสู

ความสําเร็จ รูไดชัด รูใหกระจางในส่ิงที่ไมเคยรู ไมเคยเห็นและไมเคยสัมผัส เรียนเพื่อใหเชี่ยวชาญ เขาใจธรรมชาติของส่ิงน้ัน รู

ระบบการคิดและการปฏิบัติอยางผูที่อยูในวิชาชีพพยาบาล ตลอดจนมีความรับผิดชอบในผลงานของตนเอง 

สําหรับผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลระหวางกอนและหลังไดรับการ

จัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง  พบวาภายหลังการจัดการเรียนการสอนในคลินิก โดยวิธีวิเคราะห

กรณีตัวอยาง  นักศึกษามีคาเฉล่ียของคะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยรวม 6 ทักษะ สูงกวากอนการสอนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 ดังน้ันจึงสรุปไดการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะหกรณีตัวอยาง ตามที่

ผูวิจัยออกแบบสามารถพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลได  เน่ืองจากเปนวิธีการสอนเปนกลุม

โดยใชรูปแบบการอภิปรายเปนการนําเสนอขอมูลและผลการศึกษา สาระการสอนมุงสะทอนความคิดจากปญหาที่รับการแกไข

ไปแลว ดวยการนําขอมูลตาง ๆ เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวตามความเปนจริงในเวลาน้ัน ๆ และสถานการณน้ัน มาวิเคราะหเพื่อ

ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสนอขอตัดสิน เปนการวิเคราะหแนวทางการตัดสินใจ การเรียนรูเกิดจากการใหขอตัดสิน โดยอาศัย

หลักการและทฤษฎีที่ถูกตอง โดยขจัดความเก่ียวของสวนบุคคลออกไปอยางส้ินเชิง วิธีน้ีเปนการศึกษาที่ตองใชการคิดที่

ซับซอน จึงตองมอบหมายกรณีใหผูเรียนศึกษาลวงหนา เพื่อมีโอกาสคนควาหลักการและทฤษฎีจากหนังสือตาง ๆ เปนการ

เตรียมตัวกอนอภิปรายเปนวิธีการสอนที่พัฒนาทักษะการศึกษาคนควาอยางกวางขวาง สรางเสริมการทํางานเปนทีม สงเสริม

การแสดงออกเชิงวิชาการ การใชเหตุผล การประมวลขอมูลความรูเพื่อความกระจางในตนเองและกลุมและการเปนผู นํา

ทางการพยาบาลและเปนวิธีการสอนที่ฝกทักษะการคิดวิเคราะหหาเหตุผลและการใชวิจารณญาณทางการพยาบาลเปนอยางดี 

ทั้งยังฝกการแสดงออก มารยาทในการพูดและใหขอเสนอแนะในกลุม 
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บทคัดยอ  

  

 กระดูกสะโพกหัก เปนความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นไดบอยในผูสูงอายุ ในปจจุบันพบวา มีผูปวยที่ตองประสบกับภาวะดังกลาวมี

จํานวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกป โดยมีสาเหตุมาจากการพลัดตกหกลมเปนสวนใหญ การมีความม่ันใจในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายต่ํา 

ทําใหมีคุณภาพชีวิตลดลง การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการสงเสริมการรับรู

สมรรถนะแหงตน ตอการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและคุณภาพชีวิตในผูปวยกระดูกสะโพกหัก กลุมตัวอยางเปนผูปวยกระดูกสะ

พกหักที่ซ่ึงพักรักษาในหอผูปวยกลุมงานการพยาบาลผูปวยออรโธปดิกส โรงพยาบาลราชบุรี โดยเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑ

ที่กําหนด จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน กลุมทดลองไดรับการสงเสริมการรับรู

สมรรถนะแหงตนโดยใชทฤษฎีการรับรูสมรรถนะแหงตนมาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม สวนกลุมควบคุมไดรับการดูแล

ตามปกติ เครื่องมือที่ใชประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายสําหรับ

ผูปวยกระดูกสะโพกหัก แบบประเมินสุขภาพแบบส้ันสําหรับผูปวยกระดูกสะโพกหัก กิจกรรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหง

ตน และคูมือการปฏิบัติกิจกรรมทางกายสําหรับผูปวยกระดูกสะโพกหัก วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และ

วิเคราะหโดยใชสถิติ Independent Sample t-test และสถิติ Paired t – test 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกายสูงขึ้น มากกวากอนการทดลอง ภายหลังการ

ทดลอง 4 สัปดาห และมากกวาคุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) และมีคาเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวิตในผูปวยกระดูก

สะโพกหัก ภายหลังการทดลอง 4 สัปดาหสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) 

 ผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงวากิจกรรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนสามารถเพิ่มความม่ันใจในการปฏิบัติกิจกรรม

ทางกาย ทําใหผูปวยกระดูกสะโพกหักมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น พยาบาลและทีมสุขภาพสามารถนําไปประยุกตใชในการดูแล

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2019 

ความสําคัญของปญหา/แนวคิด 
 

กระดูกสะโพกหัก (Hip fracture) เปนความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นไดบอยในผูสูงอายุ และคาดการณวาในอีก 25 ป 

ขางหนาจาก พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2568 จะมีสัดสวนของผูสูงอายุตอประชากรโลกเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 10.00 เปนรอยละ 15 และ

การเกิดกระดูกสะโพกหักก็จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน ซ่ึงสวนใหญเกิดในผูหญิงมากกวาผูชายประมาณ 2-3 เทา โดยรอย

ละ 24 มีอายุ 50 ปขึ้นไป (Mak, Cameron, & March, 2010; Mayhew et al., 2005) และเปนปญหาสุขภาพที่ตองไดรับ

การพัฒนาระบบการดูแลอยางตอเน่ือง ในปจจุบันพบวา มีผูปวยที่ตองประสบกับภาวะดังกลาวมีจํานวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกป  

โดยมีสาเหตุมาจากการพลัดตกหกลมเปนสวนใหญ (Hagino, 2006; Whitehead, Miller, & Crotty, 2003) รวมกับการเกิด

กระดูกพรุน ซ่ึงเปนปจจัยสงเสริมที่ทําใหเกิดกระดูกสะโพกหักไดงายมากขึ้น (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) ซ่ึงเปนการเพิ่มขึ้นตามจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น คิดเปน รอยละ 20.00 

ของประชากรทั้งหมดในป พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2568 และสวนใหญเกิดภาวะทุพพลภาพหรือพิการจากกระดูกสะโพกหัก

ภายหลังการหกลม  

โรงพยาบาลราชบุรีเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ใหการดูแลรักษาผูปวยกระดูกสะโพกหักดวยวิธีการผาตัดเปนสวน

ใหญ ซ่ึงเปนการรักษาตามแนวปฏิบัติทางคลินิกของหลักฐานเชิงประจักษและเปนวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

สําหรับผูปวยกระดูกสะโพกหัก (Mak, et al., 2010) โดยมีสาเหตุมาจากการหกลม สงผลใหมีการหักของกระดูกสะโพก ใน

ตําแหนงกระดูกตนขาสวนคอหัก (Fracture neck of femur) มากที่สุด (Hagino, 2006) การเกิดกระดูกสะโพกหัก กอใหเกิด

ความเจ็บปวดอยางมาก (Beaupre et al., 2005) ทําใหไมสามารถชวยเหลือตนเองไดอยางเต็มที่ ตองการการพึ่งพาจากผูอ่ืน  

ทุพพลภาพ  และเพิ่มอัตราการเสียชีวิต และทําใหมีคุณภาพชีวิตลดลง (ศรีประภา  ลุนละวงศ, 2555) ทําใหเกิดความทอแท 

วิตกกังวล เกิดความเครียดตอความเจ็บปวยของตนเอง เห็นคุณคาของตนเองนอยลง มีอาการสับสน วุนวายเน่ืองจากมีการ

รับรูลดลง (Bruggemann, Nixon, & Cavenett, 2007; Juliebø et al., 2009) เกิดการสูญเสียสัมพันธภาพกับบุคคลใน

ครอบครัว รวมถึงบุคคลภายนอก ครอบครัวมีรายไดลดลงและทําใหเสียคาใชจายในการรักษาเปนจํานวนมากทั้งทางตรงและ

ทางออม (Haentjens, Lamraski, & Boonen, 2005; Zingmond, Soohoo, & Silverman, 2006) 

ผลกระทบดังกลาวสงผลใหผูปวยมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันลดลง ขาดความ

เชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง สูญเสียการทรงตัว ทําใหเดินชาลง และรอยละ 33 มีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพลดลง (อนันต 

อุดมพรประภา,จริยา บุญหงส และ ทวีชัย เตชะพงศวรชัย, 2555; Whitehead, et al., 2003 )  การสงเสริมการรับรู

สมรรถนะแหงตนใหกับผูปวยกระดูกสะโพกที่ไดรับการเปล่ียนขอสะโพกเทียม ตั้งแตขณะนอนโรงพยาบาลจนกระทั่งจําหนาย

ออกจากโรงพยาบาล ทําใหผูปวยมีการรับรูสมรรถนะแหงตนเพิ่มขึ้นเม่ืออยูบาน สงผลใหมีความสามารถในการดูแลตนเอง

เพิ่มขึ้น อาการปวดลดลง และลดอาการซึมเศราได (Dohnke, Knäuper, & Müller‐Fahrnow, 2005) ดังน้ัน การสงเสริม

การรับรูสมรรถนะแหงตน จึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูปวยกระดูกสะโพกหัก เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวันดวยตนเอง และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายอยางถูกตองและตอเน่ือง สงผลใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ ้นภายหลังการ

เจ็บปวย 

การสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน เปนกลวิธีหน่ึงที่สรางความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติ

กิจกรรมทางกาย ทั้งผูปวยวัยทํางานและวัยผูสูงอายุ สงผลใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางกายไดดวยตนเอง ภายหลังการ

เจ็บปวย (สุพัตรา เดชฉกรรจ, ธีรนุช หานิรัติศัย และ ธงชัย สุนทราภา, 2556) โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ คือ การใหความรูในการ

ดูแลตนเองขณะเจ็บปวย และเม่ืออยูบาน ไดแก  การอาบนํ้า แตงตัว รับประทานอาหาร การเคล่ือนไหว และการเขาหองนํ้า

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

เชื่อม่ันของตนเองในการฝกปฏิบัติการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง การลุกน่ังบนเกาอ้ี การเดินระยะ 3 เมตรและหมุนตัว 

180 องศาและเดินกลับมาน่ังเกาอ้ี (Hagsten, Svensson, & Gardulf, 2006; Kuptniratsaikul  et al., 2011; Resnick et 

al., 2007; Zidén, Frandin, & Kreuter, 2008) โดยกิจกรรมดังกลาว จะทําใหผูปวยมีความรูในการดูแลตนเองเพื่อปองกัน

อาการแทรกซอนขณะเจ็บปวยได มีการทรงตัวทีด่ี สามารถปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

การศึกษาที่ผานมา จะเนนไปที่กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเพื่อใหผูปวยปฏิบัติขณะนอนโรงพยาบาลและเม่ือกลับบาน 

ผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรทีมสุขภาพที่มีหนาที่ดูแลผูปวยกระดูกสะโพกหักตั้งแตแรกรับจนกระทั่งจําหนายออกจาก

โรงพยาบาล จึงมีความสนใจในการพัฒนากิจกรรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนในผูปวยที่กระดูกสะโพกหัก โดยการ

สงเสริมความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเน้ือแขน

และขาทั้ง 2 ขาง เพื่อใหมีการปฏิบัติกิจกรรมทางกายอยางถูกตองและตอเน่ือง โดยใชทฤษฏีการรับรูสมรรถนะแหงตน

(Bandura, 1986,1997) มาเปนแนวทางในการกําหนดกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย ซ่ึงเปนกิจกรรมที่สามารถชวย

สงเสริมผูปวยที่กระดูกสะโพหักใหมีความม่ันใจในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ทําใหมีการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย

เพิ่มขึ้น สงผลใหมีคุณภาพชีวิตภายหลังกระดูกสะโพกหักเพิ่มขึ้น 

 

วัตถุประสงค 
 

วัตถุประสงคทั่วไป 

เพื่อศึกษาผลของการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน ตอการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและคุณภาพชีวิตในผูปวย

กระดูกสะโพกหัก 

วัตถุประสงคเฉพาะ เพื่อเปรียบเทียบ 

1.  คาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย ภายหลังเขารวมการวิจัยในสัปดาหที่ 4 ระหวางกลุมที่ไดรับการ

สงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนและกลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติ  

2.  คาเฉล่ียคะแนนและคุณภาพชีวิตในผูปวยกระดูกสะโพกหัก ภายหลังเขารวมการวิจัยในสัปดาหที่ 4ระหวางกลุม

ที่ไดรับการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนและกลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติ  

 3. คาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกายกอนและหลังที่ไดรับการสงเสริมการรับรูสมรรถนะ แหงตน ภายหลัง

เขารวมการวิจัยในสัปดาหที่ 4  

4.  คาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกายกอนและหลังที่ไดรับการดูแลตามปกติ ภายหลังเขารวมการวิจัยใน

สัปดาหที่ 4  

 

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi– experimental Research) โดยเปนการศึกษาแบบสองกลุมวัดกอน

และหลังการทดลอง (Two groups Pre – post test design) ประชากร คือ ผูปวยกระดูกสะโพกหัก ที่มารับการรักษาโดย

แพทยเฉพาะทางออรโธปดิกส ในหอผูปวยกลุมงานการพยาบาลผูปวยออรโธปดิกส  โรงพยาบาลราชบุรี กลุมตัวอยางของ

การศึกษาครั้งน้ี คือ ผูปวยกระดูกสะโพกหักที่ไดรับการวินิจฉัย และรักษาดวยวิธีการผาตัดใสเหล็กเพื่อยึดตรึงกระดูกสะโพก 

โดยแพทยเฉพาะทางออรโธปดิกส โดยเปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และมีคุณสมบัติดังน้ี 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

กระดูกสะโพกครั้งแรก และ 5) ส่ือสารดวยภาษาไทยและยินดีใหความรวมมือในการศึกษา โดยเปนกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม กลุมละ  30 คน และเพื่อเปนการปองกันการปนเปอนของกลุมตัวอยาง ที่เปนตัวแทนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

ผูวิจัยขอดําเนินการวิจัยในกลุมควบคุมจนครบจํานวน 30 คนกอน หลังจากน้ันจึงดําเนินการวิจัยในกลุมทดลอง ซ่ึงกลุม

ตัวอยางทั้ง 2 กลุมตองมีความคลายคลึงกันตามเกณฑที่กําหนดแลว กลุมทดลองจะไดรับการการสงเสริมการรับรูสมรรถนะ

แหงตน และกลุมควบคุมไดการดูแลตามปกต ิ

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี มี  2 สวน คือ 1) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถาม

ขอมูลทั่วไป แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมทางกายสําหรับผูปวยกระดูกสะโพกหักและแบบสอบถามสุขภาพแบบส้ัน 36 ขอ 

ฉบับภาษาไทยสําหรับประเมินคุณภาพชีวิตผูปวยกระดูกสะโพกหัก ผานการวิเคราะหความนาเชื่อถือของขอคําถาม โดย กิตติ 

จิระโพธ์ิชัย และคณะ (2005) โดยมีระดับความเชื่อม่ันของขอคําถามอยูระหวาง 0.72-0.94 และเม่ือนําศึกษาในผูปวยกระดูก

สะโพกหัก จํานวน 119 ราย โดย อนันต อุดมพรประภา, จริยา บุญหงษ และทวีชัย เตชะพงศวรชัย (2555) มีระดับความ

เชื่อม่ันของ  ขอคําถามอยูระหวาง 0.61-0.95 และ 2) เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการทดลอง ประกอบดวย กิจกรรมการ

สงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนและคูมือการปฏิบัติกิจกรรมทางกายสําหรับผูปวยกระดูกสะโพกหัก ตรวจสอบความตรงตาม

เน้ือหา (Content Validity) จากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน โดยนําปรับปรุงอีกครั้งตามที่ผูทรงคุณวุฒิแนะนําและนํามาทดลองใชกับ

ผูปวยกระดูกสะโพกหักซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 5 ราย โดยมีระดับความนาเชื่อถือของขอคําถาม 

เทากับ 0.87 และหาคาความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) ของแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมทางกายสําหรับผูปวย

กระดูกสะโพกหัก โดยการนํามาใชกับผูปวยกระดูกสะโพกหักที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 5 ราย หลังจากน้ันนํามาหาคาความ

เชื่อม่ันโดยใชวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.85 

 การดําเนินการวิจัยและการเก็บขอมูล ภายหลังไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมโรงพยาบาลราชบุรีแลว 

ผูวิจัยดําเนินการในกลุมควบคุมจนครบจํานวน 30 คนกอน โดยกลุมควบคุมไดการดูแลตามปกติ สําหรับกลุมทดลองไดรับ

กิจกรรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน ซ่ึงประกอบดวย ความรูเก่ียวกับกระดูกสะโพกหัก วิธีการรักษา การผาตัด การ

ปฏิบัติตัวกอนผาตัด การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง และการออกกําลังกายเพื่อบริหารกลามเน้ือแขนและขาทั้ง 2 ขาง 

สาธิตและการฝกทักษะการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ และการออกกําลังกายที่ถูกตอง การฝกปฏิบัติในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 

ดวยตนเองและการออกกําลังกายกลามเน้ือแขนและขาทั้ง 2 ขางแบบเกร็งกลามเน้ืออยูน่ิงและมีการเคล่ือนไหวขอเปน

รายบุคคล ในระยะ 1-2 วันแรกของการนอนโรงพยาบาล กอนการผาตัด 1 วัน หลังผาตัด 1-3 วันแรกและระยะฟนฟูสภาพ 

กลุมตัวอยางจะไดรับการพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยางตลอดกระบวนการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและคุณภาพชีวิตในผูปวยกระดูก

สะโพกหักระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลอง โดยใชสถิติ Independent Sample t-test และเปรียบเทียบ

คาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกายของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติ Paired t – 

test 

 

ผลการศึกษา/การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน 
 

 กลุมตัวอยางทั้งหมดเม่ือเริ่มตนศึกษาและเม่ือส้ินสุดการศึกษามีจํานวน 60 คน กลุมตัวอยางทั้งหมดมีอายุเฉล่ีย 

72.22 ป (SD= 7.88) ดัชนีมวลกายเฉล่ีย 25.93 กิโลกรัม/เมตร2 (SD= 3.66) จํานวนวันนอนโรงพยาบาลมีคาเฉล่ีย 11.17 วัน 

(SD= 1.70) จํานวนวันนอนกอนการผาตัดเฉล่ีย 4.52วัน (SD= 1.30) และวันที่เริ่ม Early ambulation เฉล่ีย 4.44 วัน    

(SD= 0.87) สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 53.30) มีสถานภาพสมรสคู (รอยละ 51.70) มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน
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มากที่สุด (รอยละ 45.00) มีการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด (รอยละ 50.00) รองลงมาคือการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

(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)  และไดรับการรักษาโดยการผาตัดเปล่ียนขอสะโพกเทียมมากที่สุด (รอยละ 41.70) เม่ือเปรียบเทียบขอมูล

ทั่วไปของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ในเรื่อง อายุ เพศ สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ 

โรคประจําตัว  คาดัชนีมวลกาย ประสบการณในการผาตัด จํานวนวันนอนโรงพยาบาล วันนอนกอนการผาตัด วันที่เริ่ม Early 

ambulation สาเหตุการนอนโรงพยาบาล ตําแหนงการหักของกระดูกสะโพกและการรักษาโดยการผาตัดพบวา ไมแตกตางกัน 

(p > .05) 

 ผลการศึกษาเก่ียวกับผลลัพธของการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน ผลการวิเคราะหใชสถิติ Independent 

Sample t-test เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธของการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

ภายหลังการจําหนายออกจากโรงพยาบาล 4 สัปดาหและมาตรวจตามนัด พบวาการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนสามารถ

เปล่ียนแปลงผลลัพธที่ศึกษาตามที่กําหนดได โดยกลุมทดลองที่ไดรับการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน มีคาเฉล่ียคะแนน

การปฏิบัติกิจกรรมทางกายและมีคาเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวิตในผูปวยกระดูกสะโพกหัก สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p<.001; p<.001) (ตาราง ที่ 1) เม่ือพิจารณาภายในกลุม พบวากลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคาเฉล่ียคะแนนการ

ปฏิบัติกิจกรรมทางกาย หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001; p<.001) (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย กอนการทดลอง และหลังการทดลองสัปดาหที่ 4 และ

คาเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวิตในผูปวยกระดูกสะโพกหักระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลอง (n = 

60 คน) 

 
 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2023 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย กอนการทดลองและหลังการทดลองสัปดาหที่ 4 ภายใน   

กลุมทดลองและกลุมควบคุม (n = 30 คน) 

 
 

จากผลการศึกษาทั้งหมดสรุปไดวาการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนมีประสิทธิภาพในการเพิ่มการปฏิบัติ

กิจกรรมทางกายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในผูปวยกระดูกสะโพกหักมากกวาการดูแลตามปกติ ภายหลังการทดลอง 4 สัปดาห 

 

สรุปการศึกษา/วิจารณผลการศึกษา 

 

การศึกษาครั้งน้ีพบวาผูปวยกระดูกสะโพกหักมีอายุอยูในชวง 59-91 ป มีอายุเฉล่ีย 73 ป และเกิดในเพศหญิง

มากกวาเพศชาย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาที่รายงานวา เม่ือสัดสวนของผูสูงอายุตอประชากรโลกเพิ่มขึ้นการเกิดกระดูก

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) 

เม่ือพิจารณาถึงขอมูลการเจ็บปวยของกลุมตัวอยางทั้งหมด พบวา ผูปวยมีโรคประจําตัวทุกคนอยางนอยคนละ 1 

โรค มีคาดัชนีมวลกายเฉล่ีย 25.93 กิโลกรัม/เมตร2 (ละมัย รอดทรัพย และ อรนิต สุวินทราการ , 2554) ซ่ึงสงผลตอ

ประสิทธิภาพและคุณภาพของการรักษาผูปวยแตละคนผูปวยกระดูกสะโพกหักสวนใหญเกิดจากการลมและการเกิดอุบัติเหตุ

จราจร ทําใหกระดูกสะโพกตําแหนงคอกระดูกตนขาหักมากที่สุดมาก โดยไดรับการรักษาโดยการผาตัดเปล่ียนขอสะโพกเทียม

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.70 ซ่ึงสอดคลองกับรายงานการวิจัยที่วา การหักของกระดูกสะโพกสวนใหญเกิดตําแหนงคอ

กระดูกตนขาหักโดยมีสาเหตุมาจากการพลัดตกหกลมมากที่สุด  และการผาตัดเปนวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

สําหรับผูปวยกระดูกสะโพกหัก (Mak, et al., 2010; Hagino, 2006; Whitehead, Miller, & Crotty, 2003)  

ภายหลังเขารวมการวิจัยในสัปดาหที่ 4 กลุมทดลองมีคาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและมีคาเฉล่ีย

คะแนนและคุณภาพชีวิตในผูปวยกระดูกสะโพกหัก สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001, p<.001) เม่ือ

เปรียบเทียบภายในกลุม พบวากลุมทดลองมีคาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย หลังการทดลองสูงกวากอนการ

ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) และกลุมควบคุมมีคาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย หลังการทดลองสูง

กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) 

จากผลการศึกษาพบวา กลุมที่ไดรับกิจกรรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนมีคาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติ

กิจกรรมทางกายสูงกวากลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูปวยกระดูกสะโพกหักทุกคนจะไดรับการดูแลรักษา

ตามแนวปฏิบัติสําหรับผูปวยกระดูกสะโพกหัก (CNPG) ซ่ึงเปนดูแลรักษารวมกับสหวิชาชีพ นอกจากน้ีผูปวยกระดูกสะโพกหัก

กลุมทดลองจะไดรับการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนรวมดวย ซ่ึงเปนการใหความรูรายบุคคล โดยผูปวยกระดูกสะโพกหัก

กลุมทดลองจะไดรับการสงเสริมความม่ันใจในการปฏิบัติกิจกรรมกิจวัตรประจําวันที่จําเปนและการออกกําลังกายเพื่อบริหาร
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กลามเน้ือแขนและขาทั้ง 2 ขางใหแข็งแรง โดยเปนการฝกปฏิบัติจริงทั้งกอนและหลังผาตัด เก่ียวกับการเคล่ือนไหวรางกายบน

เตียง การเปล่ียนเส้ือผาดวยตนเอง การอาบนํ้า การรับประทานอาหาร การเดินการเขาหองนํ้าหองสวมไดดวยตนเอง การ

เปล่ียนทาทางน่ัง ยืนและเดิน การบริหารกลามเน้ือแขนและขาทั้ง 2 ขางแบบเกร็งกลามเน้ืออยูน่ิงอยูกับที่และแบบเคล่ือนไหว

ขอ การไดรับแรงเสริมจากผูปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จในการฝกปฏิบัติ การไดรับแรงเสริมจากผูวิจัยและญาติที่ดูแลใน

บรรยากาศที่ไมอึดอัด เปนกันเอง ผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับการศึกษาของดอชนเค คนัวเปอร และ มัลเลอรแฟชดนว

(Dohnke, Knäuper, & Müller‐Fahrnow, 2005)ที่ศึกษาเรื่องการรับรูความสามารถของตนเองที่มีผลกระทบตอสุขภาพของ

โปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพ หลังจาก เปล่ียนขอสะโพกเทียม ซ่ึงภายหลังการศึกษาพบวา ผูปวยที่ไดรับการผาตัดเปล่ียนขอ

สะโพกเทียมมีความสามารถในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น อาการปวดลดลง และมีอาการซึมเศรานอยลง และการศึกษาเรื่องการ

ฟนฟูสภาพหลังจากการผาตัดขอสะโพกเทียมที่บานเปนการสุมเพื่อศึกษาความม่ันใจ ความสมดุลในการทรงตัว การปฏิบัติ

กิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ภายหลังการศึกษาพบวา ผูปวยกระดูกสะโพกหักที่ไดรับการผาตัดเปล่ียนขอสะโพกเทียม มี

ความม่ันใจในความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น สงผลใหมีการทรงตัวดีและสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางกายไดดวยตนเองเพิ่มขึ้น 

(Zidén, et al., 2008) 

กลุมที่ไดรับกิจกรรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนมีคาเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวิตสูงกวากลุมที่ไดรับการดูแล

ตามปกติ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเม่ือกลุมทดลองไดรับการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย สงผล

ใหมีความม่ันใจและเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันและมีการออก

กําลังกายเพื่อบริหารกลามเน้ือแขนและขาตั้งแตระยะกอนผาตัด จนกระทั่งถึงระยะฟนฟูสภาพหลังการผาตัด ทําใหผูปวยกลุม

ทดลองมีความภูมิใจและเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง สงผลใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ซ่ึงเม่ือกลับไปอยูบานมีการฝก

ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง ในระยะหลังการผาตัด 4 สัปดาหพบวา มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ

แฮงสเทนและคณะ (Hagsten, et al., 2006) ที่ศึกษาเรื่องสุขภาพที่เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตและความสามารถของตนเอง ที่

รายงานเก่ียวความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันที่ทําไดและทําไมไดภายหลังกระดูกสะโพกหัก เปนการศึกษาแบบสุม

แบบสมบูรณ ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการศึกษา 2 เดือนผูปวยมีการความสามารถทางกายในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

ไดดวยตนเองเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

กลุมที่ไดรับกิจกรรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนมีคาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกายสูงกวากอน

การทดลอง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเม่ือกลุมทดลองไดรับการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย 

ตั้งแตนอนโรงพยาบาลในวันแรก ๆ และใหการสงเสริมความม่ันใจในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ และการออกกําลังกายอยาง

สมํ่าเสมอ ตอเน่ือง สงผลใหผูปวยกระดูกสะโพกหักกลุมทดลองมีความม่ันใจเพิ่มขึ้น และเม่ือระยะผานไปเปนเวลา 4 สัปดาห 

ทําใหผูปวยกระดูกสะโพกหักมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นหลังกานผาตัด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา

ของ เรสนิคค (Resnick et al., 2007) เรื่องการทดสอบประสิทธิภาพของการออกกําลังกายในผูหญิงสูงอายุที่กระดูกสะโพก

หัก ภายหลังการศึกษาพบวาผูปวยหญิงสูงอายุที่กระดูกสะโพกหักมีความม่ันใจในการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นและมีความ

คาดหวังในผลลัพธจากการออกกําลังกายเพิ่มขึ้น สงผลใหมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มขึ้นมากกวากลุม

ควบคุมและมากกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

กลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติมีคาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติ กิจกรรมทางกายสูงกวากอนการทดลอง ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากเม่ือผูปวยกระดูกสะโพกหักตองนอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาและการผาตัด ผูปวยกระดูกสะโพกหักทุกคนจะไดรับ

การดูแลรักษาตามแนวทางปฏิบัติสําหรับผูปวยกระดูกสะโพกหักและตองไดรับการผาตัด (CNPG) โดยเปนการดูแลรักษา

รวมกันแบบสหวิชาชีพ ซ่ึงเปนการเตรียมความพรอมกอนการผาตัด มีการฝกการชวยเหลือตนเองบนเตียง การทํา Ankle 

pumping และการออกกําลังกายแบบกลามเน้ืออยูน่ิงอยูกับที่ มีการสอนและประเมินความกาวหนาในการฝกปฏิบัติเปนระยะ 

ๆ สงผลใหผูปวยกระดูกสะโพกหักกลุมควบคุมมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นภายหลังการศึกษา 4 
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สัปดาห แตมีคาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมทางกายต่ํากวากลุมทดลอง ซ่ึงการดูแล รักษาตามแนวทางปฏิบัติสําหรับผูปวย

กระดูกสะโพกหักและตองไดรับการผาตัด (CNPG) ของการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับการศึกษาของ แมคและคณะ (Mak,     

et al., 2010) ที่ศึกษาเรื่องการรักษาตามแนวปฏิบัติทางคลินิก ของหลักฐานเชิงประจักษสําหรับผูปวยสูงอายุที่กระดูกสะโพก

หัก ภายหลังการศึกษาพบวา กระดูแลผูปวยกระดูกสะโพกเก่ียวกับการเคล่ือนไหวรางกายบนเตียง จะชวยใหการฟนฟูสภาพมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลใหผูปวยมีความสามารถในการชวยเหลือตนเองเพิ่มขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ 
 

1. ทีมสุขภาพควรใหความสําคัญในการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย ควรสอน

การฝกปฏิบัติเพื่อกระตุนใหผูปวยฝกปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง กอนและหลังผาตัด รวมทั้งระยะฟนฟูสภาพ 

2. เพื่อใหเห็นผลการวิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงควรมีการติดตามผูปวยกระดูกสะโพกหักภายหลังการเขารวมการ

สงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย ในระยะยาว 4 เดือน 6 เดือน และ 1ป เพื่อประเมิน

ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและคุณภาพชีวิต รวมถึงดูการเปล่ียนแปลงดานอ่ืน ๆ อัตราการมารับบริการซํ้า ๆ 

คาใชจายในการรักษา และภาวะแทรกซอนหลังการผาตัด 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
 

1. ไดรูปแบบที่เปนแนวทางสําหรับทีมสุขภาพและพยาบาลประจําการในการดูแลผูปวยกระดูกสะโพกหัก เพื่อเพิ่ม

ความเชื่อม่ันในความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายที่ประกอบดวย การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเองและการออก

กําลังกาย สงผลใหมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและมีคุณภาพชีวิตทั้งทางดานรางกายและจิตใจเพิ ่มขึ้น 

รางกายเกิดความพิการนอยลง ชวยลดอัตราการเสียชีวิตภายหลังการเจ็บปวยได 

2. สามารถนํารูปแบบของกิจกรรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน มาเปนแนวทางในการประยุกตใชกับผูปวยที่

ไดรับการผาตัดกระดูกและขอในตําแหนงอ่ืน ๆ ได เชน ผูปวยผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียม ผาตัดใสเหล็กที่กระดูกสันหลังสวนลาง 

เปนตน 
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บทคัดยอ  

 

การเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้าสงผลกระทบตอใหผูปวยมาก ยิ่งเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้าบอยครั้ง ยิ่งทําใหผูปวย

มีอัตราการเสียชีวิตและมีความพิการมากขึ้น รวมทั้งระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล เสียคารักษาและทรัพยากรตาง ๆ ของ

โรงพยาบาลมากขึน้ การปองกันไมใหเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้าจึงเปนส่ิงสําคัญ สามารถทําไดโดยการปรับพฤติกรรมสุขภาพ

เพื่อลดปจจัยเส่ียงของการเกิดโรคไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย หยุดสูบบุหรี่และงดดื่มสุรา การควบคุมโรค

ที่เปนปจจัยเส่ียง ส่ิงสําคัญของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคือ การสรางการตระหนักรูเก่ียวกับปจจัยเส่ียงของโรคและการทําให

พฤติกรรมน้ันคงทนและยืนนาน ซ่ึงพยาบาลตองมีสวนในการกําหนดหรือแนะนําการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับการเปนอยูหรือ

การดํารงชีวิตของผูปวยรวมถึงลักษณะปจจัยเส่ียงของแตละคน  

 

คําสําคัญ: โรคหลอดเลือดสมอง  โรคหลอดเลือดสมองกลับเปนซํ้า  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

ติดตอซ่ึงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป โดยจากการศึกษาของณัฐิญา ศิริธรรม และสมศักดิ์ เทียมเกา (2552) พบวาผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองตีบจํานวน 494 คน เปนโรคหลอดเลือดสมองซํ้า 80 คน หรือรอยละ 16.19 มีอายุเฉล่ีย 68.32 ป ซ่ึงการเปนโรค

หลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดสมองตีบซํ้าจะมีผลตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพบวาเปนสาเหตุการ

สูญเสียปสุขภาวะในประชากรวัย 60 ปขึ้น (สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 2558) รวมทั้งเกิดภาวะทุพพล

ภาพ ไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดเองตองนอนบนเตียงตลอดเวลา ซ่ึงจะสงผลกระทบทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา เชน 

แผลกดทับ ขอติดแข็ง การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ กล้ันปสสาวะไมอยู การติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ ภาวะล่ิมเลือด

อุดก้ันหลอดเลือดดํา ดานภาระคาใชจายในการรักษาก็เพิ่มตามขึ้นมาดวย ในแตละปมีการสูญเสียคาใชจายทั้งส้ิน 20,632 ลาน

บาทตอป โดยแบงเปนผูปวยนอก มีคาใชจาย 1,629 บาทตอราย ผูปวยใน มีคาใชจาย 29,571 บาทตอราย (เนติมา คูนีย, 

2557) เห็นไดวาการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสงผลกระทบทั้งตอตัวผูปวยและประเทศเปนอยางมาก ยิ่งเกิดโรคหลอดเลือด

สมองตีบซํ้าบอยครั้ง ยิ่งทําใหผูปวยมีอัตราการเสียชีวิตและมีความพิการมากขึ้น รวมทั้งระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล เสียคา

รักษาและทรัพยากรตาง ๆ ของโรงพยาบาลมากขึ้น ดังน้ันการปองกันไมใหเกิดเปนโรคหลอดเลือดสมองซํ้าจึงเปนส่ิงจําเปน

และสําคัญอยางมากในการดูแลตนเองของผูปวยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง 

 

อุบัติการณการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา  
 

การกลับเปนซํ้าของโรคหลอดเลือดสมอง คือความผิดปกติของสมอง ที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองตามที่

องคการอนามัยโลกกําหนดและ เกิดหลังการเปนโรคหลอดเลือดสมองครั้งแรก (WHO, 2006) ผูปวยที่เปนโรคหลอดเลือด

สมองอยูแลว มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้าไดมากกวาคนปกติและอัตราเสียชีวิตในระยะแรกที่เกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ซํ้าในครั้งที่ 2 สูงถึงรอยละ 56.2 สวนการเกิดซํ้าในครั้งที่ 3 อัตราเสียชีวิตจะสูงถึงรอยละ 80 ซ่ึงความชุกการเกิดโรคหลอด

เลือดสมองตีบซํ้าเทากับรอยละ 16   และความเส่ียงกลับมาเปนซํ้าจะสูงขึ้นตามระยะเวลาที่เคยเปนในบุคคลที่เปนโรคหลอด

เลือดสมอง(ณัฐิญา ศิริธรรม และสมศักดิ์ เทียมเกา,2552) โดยระยะเวลาในการกลับเปนซํ้ามีตั้งแต 1-5  ป (สมศักดิ์ เทียมเกา, 

2554) ดังน้ันจะพบไดวาอัตราในผูปวยที่เคยเปนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วคราวและโรคสมองขาดเลือด จะมีโอกาส

กลับเปนซํ้าไดตั้งแตระยะ 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

วาระยะเวลาในการกลับเปนซํ้ามีตั้งแต 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)  

 

ปจจัยเส่ียงการกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา 
 

ปจจัยเส่ียงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้าสัมพันธกับพฤติกรรมการดํารงชีวิต เชน การสูบบุหรี่ การดื่มเหลา การ

รับประทานอาหารที่ไมเหมาะสมและการไมออกกําลังกาย เปนตน (Lawrence et al., 2010)   และโรคที่เกิดจากภาวะหลอด

เลือดตีบหรือแข็ง เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเสนเลือดสูง (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุม

โรค, 2558) รวมทั้งการดื้อยาแอสไพริน (ณัฐิญา ศิริธรรม และสมศักดิ์ เทียมเกา, 2552) ดังน้ี 

1. โรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตที่สูงมากกวาหรือเทากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท เพิ่มความเส่ียงตอการกลับ

เปนโรคหลอดเลือดสมองซํ้า 3-17 เทา เน่ืองจากระดับความดันโลหิตที่สูงจะมีผลใหหลอดเลือดมีการหนาและแข็งตัวมากขึ้น 

จากการศึกษา พบวา สาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้าของผูปวยที่สําคัญคือภาวะควบคุมความดันโลหิตไมดีและภาวะดื้อ
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ตอยาแอสไพริน โดยมีสาเหตุจากการควบคุมความดนัโลหิตไมดี รอยละ 33.75 (สมศักดิ์ เทียมเกา, 2554) ดังน้ันยิ่งควบคุมความ

ดันโลหิตไดมากจะลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้าไดดีขึ้น 

2. โรคเบาหวาน ระดับนํ้าตาลในเลือดปกติเม่ืออดอาหารควรเทากับ 100-120 มก./ดล. การมีระดับนํ้าตาลในเลือดสูง

จะทําใหผนังเลือดหนาตัว ทําใหเลือดไหลเวียนไมสะดวก เลือดไปเล้ียงสมองไมพอ (สถาบันประสาทวิทยา, 2557) โรคเบาหวาน

เปนสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้าประมาณรอยละ 9 และเพิ่มความเส่ียงตอการกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซํ้า 3 

เทา (Lambert, 2011)  

3. ไขมันในเลือดสูง โดยสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้ามาจากการควบคุมระดับไขมันในเลือดไมดีรอยละ 

20 และเพิ่มความเส่ียงตอการกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซํ้า1.5 เทา ในผูที่ไดรับการรักษาดวยยา statins ชวยลดความเส่ียง

โรคหลอดเลือดสมองไดรอยละ 29 ซ่ึงสมศักดิ์ เทียมเกา (2554) พบวาสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้ามาจากการ

ควบคุมระดับไขมันในเลือดไมดีรอยละ 20  

4. โรคหัวใจ พบวาผูที่มีภาวะ Atrial fibrillation ซ่ึงไมมีโรคล้ินหัวใจรวมดวยมีความเส่ียงที่จะเปนโรคหลอดเลือด

สมอง 5 เทาของคนปกติ นอกจากน้ีอาจจะทําใหเกิดอัตราการหลุดลอยของล่ิมเลือดสูง ซ่ึงเม่ือล่ิมเลือดหลุดลอยไปอุดตันเสน

เลือดสมอง ทําใหสมองเกิดการตายเน่ืองจากขาดออกซิเจน (ก่ิงแกว ปาจรีย, 2550) 

5. ขาดการออกกําลังกาย เพราะการออกกําลังกายจะเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเล้ียงสมองและลดระดับไขมัน ลด

ความดันโลหิต และเรงการเผาผลาญอาหารทําใหไมอวน การออกกําลังกายดวยความแรงปานกลางอยางสมํ่าเสมอชวยปองกัน

โรคหลอดเลือดสมอง เน่ืองจากจะชวยลดปจจัยเส่ียงตาง ๆ ได ดังน้ันควรมีการออกกําลังกายอยางนอยวันละ 30 นาที เปน

ประจําเกือบทุกวัน (Brown et al., 2002) จะชวยลดภาวะเส่ียงตอการกลับเปนซํ้าของโรคหลอดเลือดสมอง 

6. การรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม  โดยมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ทําใหระดับความดันโลหิตสูง

เพิ่มขึ้น เชน การรับประทานอาหารรสเค็ม มีนํ้าหนักเกิน ดื่มสุรามาก เปนตน และอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูที่

รับประทานผักและผลไม 3-5 สวนตอวันสามารถลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองไดรอยละ 6 (Meschia et al., 2014)  

7. การสูบบุหรี่  เพิ่มความเส่ียงตอการกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซํ้า 2 เทา ซ่ึงผลของบุหรี่ทําใหเกิดภาวะเสนเลือด

แข็งตัว และ ภาวะเลือดแข็งตัวเร็วทําใหปริมาณของออกซิเจนในหลอดเลือดลดลง เกิดเลือดหนืดและไมสามารถไปเล้ียงสวนตาง 

ๆ ไดเพียงพอ ซ่ึง Kurth (2006) พบวามีผูปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง 450 ราย โดยในจํานวนน้ีมี 356 รายเปนโรคสมองขาด

เลือดไปเล้ียง  90 ราย เปนโรคเสนเลือดสมองแตก และ 4 รายไมแนชัด ซ่ึงมีปจจัยที่สัมพันธคือการสูบบุหรี ่

8. มีประวัติเปนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วคราว โดยพบผูที่มีอาการสมองขาดเลือดชั่วคราว 1 ใน 5 คน มี

โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองได ภายในระยะเวลา 3 เดือน และพบวาโดยสวนใหญของผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมองดังกลาวจะ

พบใน 2 - 3 วัน แรกหลังจากมีอาการของสมองขาดเลือดชั่วคราว (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2556)   

นอกจากปจจัยเส่ียงที่กลาวมาขางตนแลวยังมีปจจัยอ่ืน ๆ เชน ภาวะดื้อตอยาแอสไพริน การดื้อตอยาตานเกร็ด

เลือดอ่ืน ๆ ผูปวยขาดการติดตามการรักษาและรับประทานยาไมสมํ่าเสมอ ทําใหขาดยา โดยคิดวาอาการดีขึ้นแลว ไมเปนอะไร

แลว หายดีแลว และไมตองรับประทานยาอีก จึงไมไดรับประทานยาตอ  ทําใหเกิดการกลับเปนซํ้าของโรคหลอดเลือดสมองได 

(ณัฐิญา ศิริธรรม และสมศักดิ์ เทียมเกา, 2552; สมศักดิ์ เทียมเกา, 2554; นันทิยา แสงทรงฤทธ์ิและคณะ, 2557; ปทิตตา 

ทรวงโพธ์ิ, 2557) แสดงใหเห็นวาสาเหตุการกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซํ้า คือ การไมใหความรวมมือในการปฏิบัติตัวเพื ่อ

ปองกันการกลับเปนซํ้าของโรคหลอดเลือดสมอง (Slark, 2010) 

 

การปองกันการกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา 
 

ลอเรนซและคณะ (2012) พบวาวิถีชีวิตที่เปนปจจัยสําคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองกลับซํ้าไดแก การสูบบุหรี่

และการใชสารเสพติด ภาวะอวนและการรับประทานอาหารไมพอเหมาะ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และการขาดการ
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ออกกําลัง ดังน้ันการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพการปรับวิถีการดําเนินชีวิตมีสวนชวยลดโอกาสในการกลับเปนซํ้า

ของโรคหลอดเลือดสมองไดดังน้ี 

1. ปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  

การบริโภคอาหารหรือการปรับพฤติกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมจะชวยลดระดับ

ความดันโลหิต นํ้าตาลในกระแสเลือดและระดับไขมันในกระแสเลือดซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดโรคหลอดเลือดสมองกลับ

เปนซํ้าได โดยควรปรับพฤติกรรมดังน้ี 

1.1 ควบคุมระดับความดันโลหิต โดยการควบคุมนํ้าหนัก การรับประทานอาหารตานความดันโลหิตสูง (DASH  

diet) จะชวยลดความดันโลหิตได โดยอาหารตานความดันโลหิตสูงไดแก อาหารประเภทผัก ผลไมที่ใหโพแทสเซียมสูง นม และ

ผลิตภัณฑนมไขมันต่ํา อาหารที่ใหแคลเซียมสูง ถั่ว ธัญพืชตาง ๆ  จํากัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล และจํากัดโซเดียมไมเกิน 300 

มิลลิกรัมตอวัน (Appel et al., 2003)  

1.2 รับประทานผักสดม้ือละ 2 ฝามือพูน หรือ ผักสุกม้ือละ 1 ฝามือพูน ผลไมไมหวานจัด 15 คําตอวันและควร 

รับประทานอาหารที่มีกากใย เชน ถั่ว ขาวซอมมือ เปนตน  

1.3 ลดอาหารไขมันสูง ลดรับประทานไขมันที่มาจากสัตวและผลิตภัณฑสัตว เชน เน้ือ นม เนย ลดรับประทาน 

ของมัน ของทอด อาหาร เครื่องดื่มที่มีไขมันสูง งดรับประทานเบเกอรี เชน คุกก้ี เคก หรือของทอดซํ้า ควรใชนํ้ามันมะกอก 

นํ้ามันรําขาว ถั่วลิสงแทน  และ รับประทานไขมันจากปลา ทั้งปลาทะเลและปลานํ้าจืด 

1.4 ลดอาหารเค็มหรือมีเกลือโซเดียมสูงโดยควรจํากัดโซเดียมไมใหเกิน 300 มิลลิกรัมตอวัน ซ่ึงเทากับ นํ้าปลา 7  

ชอนชา หรือเกลือ 1.8 ชอนชาตอวัน จะลดความดันซิสโตลิค (Systolic) ลง 5.6 มิลลิเมตรปรอท (He et al., 1999) ดังน้ันควรลด

รับประทานอาหารที่มีรสเค็มลงครึ่งหน่ึง และลดเครื่องดื่มที่มีรสเค็มลง เชน เครื่องดื่มผสมเกลือแร ไมเติมนํ้าปลาซีอ้ิว เตาเจ้ียว 

กะป ผงชรูส ของสําเร็จรูป ในอาหาร รับประทานอาหาและผลไมสด แทนอาหารเครื่องดื่มสําเร็จรูป 

1.5 ลดอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือนํ้าตาลสูง หลีกเล่ียงเครื่อง ดื่มที่มีรสหวาน เชน นํ้าอัดลม นํ้าหวาน 

เครื่องดื่มชูกําลัง นํ้าผลไม ลดรับประทานนํ้าตาลไมเกินวันละ 4 ถึง 6 ชอนชา  

1.6 การควบคุมนํ้าหนัก ภาวะอวนเปนปจจัยเส่ียงของโรคตาง ๆ เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ซ่ึงเปน 

ปจจัยเส่ียงสําคัญที่ทําใหเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้า (Ovbiagele, 2011) ดังั้นคนที่อวนจะเส่ียงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง

เพิ่มขึ้น ซ่ึงในคนไทยควรมีนํ้าหนักตัวอยูระวาง 18.5 – 22.9 กก./ม2   นอกจากน้ีในการประเมินภาวะอวนลงพุงโดยการวัดเสนรอบ

เอวผานสะดือในเพศชายไมควรเกิน 36 น้ิว (90 ซม.) ผูหญิงไมควรเกิน 32 น้ิว (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  ดังน้ันควรมีการออกกําลังกายอยางนอยวันละ 30 นาที เปนประจํา

เกือบทุกวัน (Brown et al., 2002) จะชวยลดภาวะเส่ียงตอการกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซํ้าโดยเปาหมายของการออก

กําลังกายในระยะแรกหลังเปนโรคหลอดเลือดสมองเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นและฟนฟูการปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวัน เปาหมายตอมาเม่ืออาการเริ่มคงที่จะเริ่มใหออกกําลังกายเพื่อใหการทํากิจกรรมตาง ๆ กลับมาใกลเคียงกับกอนปวย  

เปาหมายสุดทายเพื่อปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้า (Sandra  et  al.,2014) 

3. การหยุดสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทุกชนิด  

การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลจะสงผลตอโอกาสเส่ียงตอการเปนอัมพฤกษ อัมพาต ซ่ึงการที ่ดื่ม

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในปริมาณมากจะทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น  การแข็งตัวของเลือดชาลง ปริมาณเลือดที่ไปเล้ียงสมอง

ลดลง ( Lambert, 2011)  ซ่ึงในผูชายไมควรดื่มเกิน 2 ดื่มมาตรฐาน ในผูหญิงไมควรเกิน 1 ดื่มมาตรฐาน การสูบบุหรี่ทําให
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ความดันซิสโตลิคตางกัน 2 มิลลิเมตรปรอท ในคนที่สูบและไมสูบบุหรี่ (Primatesta et al., 2001) ดังน้ันการหยุดดื่ม หยุดสูบ 

จะลดโอกาสเส่ียงตอการกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซํ้าได  

4. การควบคุมโรคที่เปนปจจัยเส่ียงคือควบคุมความดันโลหิตสูง ควบคุมเบาหวาน โดยการควบคุมอาหารและ

รับประทานยาตอเน่ือง และติดตามระดับนํ้าตาลอยางสมํ่าเสมอ ควบคุมระดับไขมันในเลือด โดยควรคุมใหระดับไขมัน เอช ดี 

แอล ใหมากกวา 35 mg/dl สวนไขมันเลว แอล ดี แอล ควรนอยกวา 110  mg/dl  

5. การรับประทานยาตานเกร็ดเลือดหรือยาตานการแข็งตัวของเลือดตามแผนการรักษาอยางตอเน่ือง

ซ่ึงณัฏฐิญา ศิริธรรม และสมศักดิ์ เทียมเกา (2552) พบวารอยละ 21.25 ของผูที่ขาดยาจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้าได 

ดังน้ันพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้าโดยสรุปมี 3 ประการคือ 1) การออกกําลังกายและ

การควบคุมอาหาร 2) การงดสารเสพติดตาง ๆ เชน เหลา บุหรี่ 3) การปองกันโรคที่เปนปจจัยเส่ียงตาง ๆ (Prochaska et al., 

2011)  จึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในผูปวยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองควรปรับพฤติกรรมการดํารงชีวิตของตนเอง มีการ

มาตรวจตามนัดทุกครั้งและรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกปอยางตอเน่ืองจะไดรับการรักษาและปองกันตั้งแตเน่ิน ๆ  

 

การสรางการตระหนักรูเพื่อปองกันการเกิดโรคหลอดสมองซ้ํา 
 

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจําเปนตองใหความรูกับผูปวยในทุกดานใหครอบคลุมทั้งในดานการเฝาระวัง

อาการเตือน การปองกันปจจัยเส่ียงตาง ๆ ที่ทําใหเกิดโรครวมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันไมใหเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้า ซ่ึง

เม่ือผูปวยมีการรับรูถึงปจจัยเส่ียงของโรครวมทั้งรับรูประโยชนของการปฏิบัติตัวในการปองกันการเปนโรคหลอดเลือดสมองซํ้า 

ผูปวยก็จะมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่ดีขึ้น แตหากมีการปฏิบัติตัวที่ไมถูกตองในการดูแลตนเองก็มีโอกาสเส่ียงตอการกลับ

เปนโรคหลอดเลือดสมองซํ้าไดอีก พยาบาลตองมีสวนในการกําหนดหรือแนะนําการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับการเปนอยูหรือ

การดํารงชีวิตของผูปวยรวมถึงลักษณะปจจัยเส่ียงของแตละคน (Bergman, 2011) ดังน้ันแนวทางในการพยาบาลเพื่อปองกัน

การกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซํ้าจึงควรเริ่มตั้งแตกอนผูปวยจําหนายออกจากโรงพยาบาลเพื่อใหผูปวยเกิดการตระหนักรูถึง

สาเหตุ ปญหาของตนเองและวางแผนในการจะปรับพฤติกรรมของตนเองเม่ือกลับไปอยูบานได มีงานวิจัยหลายเรื่องที่แสดงให

เห็นวาผูปวยมีการปรับพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่ดีขึ้นเม่ือไดรับการสอนในเรื่องของโรคและการปองกันการเกิดโรครวมกับ

กระบวนการกลุม การแจกคูมือการดูตนเอง รวมทั้งมีการติดตามเยี่ยมบานโดยเจาหนาที่หรือการใชโทรศัพทสอบถามอาการ

อยางตอเน่ืองทําใหเกิดการรับรูดีขึ้น เกิดการตระหนักรูถึงปจจัยเส่ียงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ําและประโยชนของ

พฤติกรรมการปองกันการกลับเปนโรคหลอดเลือดสมองซํ้า ซ่ึงเม่ือเกิดการตระหนักรูและเกิดความเชื่อวาพฤติกรรมน้ันมี

ประโยชนจะทําใหบุคคลมีการปรับพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น (วัลลยา ทองนอย,2554; วัฒนศักดิ์ สุกใส,2555; ชลธิชา กาวไธสง, 

2555) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวากระบวนการในการสรางการตระหนักรูเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมองซํ้ามีหลากหลาย

วิธีดังน้ี 

1. การใหความรูในการดูแลตนเอง โดยการสอนถึงความสําคัญของโรคหลอดเลือดสมอง และปจจัยเส่ียงตาง ๆ ที่จะ 

กอใหเกิดโรครวมทั้งแนวทางในการปองกันตนเองไมใหเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้าในผูที่มีภาวะเส่ียง 

2. การใหโปรแกรมสุขศึกษาและติดตามเยี่ยมบาน โดยโปรแกรมสุขศึกษาประกอบดวยการบรรยาย มีภาพพลิก การ 

สาธิตและการฝกฏิบัติ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในกลุม ใชการอภิปรายกลุม พรอมแจกแผนพับ คูมือในการดูแลตนเองและจัดให

มีการเยี่ยมบานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานคอยติดตามและใหคําแนะนําในการดูแลตนเอง 

3. การสอนเรื่องโรคหลอดเลือดสมองและติดตามทางโทรศัพท โดยหลังจากที่มีการสอนแลวจะมีการติดตามเยี่ยมทาง 

โทรศัพทเปนระยะ ๆ เพื่อคอยกระตุนเตือนใหผูปวยมีการปฏิบัติตัวตามที่ไดรับการสอนและหากมีปญหาก็สามารถใหคําแนะนําหรือ

ชวยแกปญหาได 

4. การจัดกิจกรรมการใหความรูโดยใหวิทยากรบรรยายเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองและแนวทางการปองกัน  



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2033 

จากน้ันจัดใหมีการประชุมกลุมรวมกันอภิปราย และรณรงคในชุมชนโดยผูนําชุมชน และมีการกระจายขาวทางหอกระจายขาว 

รวมทั้งใหผูปวยมีการบันทึกพฤติกรรมของตนเองขณะอยูที่บานเพื่อเปนการเตือนตนเองวาไดมีพฤติกรรมที่ถูกตองหรือไม 

5. การบรรยายประกอบวีดีทัศน การสาธิตวิธีการดูแลตนเองรวมกับกระบวนการกลุม การใหแรงสนับสนุนทาง 

สังคม แจกคูมือ การเยี่ยมบานโดยเจาหนาที่สาธารณสุข 

ซ่ึงการที่จะทําใหผูปวยเกิดการเปล่ียนพฤติกรรมที่ตอเน่ืองและยาวนานไดและตองเนนใหผูปวยมีความเขาใจ เกิดเจต

คติที่ดี มีการปรับทัศนคติความเชื่อในเรื่องเดิมของตนเองเสียกอนและสรางแรงจูงใจใหผูปวยในการเริ่มปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ของตนเองรวมทั้งฝกทักษะการดูแลตนเองที่ครอบคลุมเรื่องอาหาร การออกกําลังกายและการจัดการอารมณ และมีการ

ติดตามพฤติกรรมอยางตอเน่ือง (พรฤดี นิธิรัตน และคณะ, 2557; รัตนาภรณ ศิริเกต, 2558) 

 

บทสรุป 
 

โรคหลอดเลือดสมองมีสาเหตุสวนใหญมาจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของผูปวยซ่ึงเม่ือเกิดขึ้นแลวจะกอใหเกิดความ

พิการหรือเสียชีวิตตามมา และในผูที่รอดชีวิตก็มีความเส่ียงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้าไดอีก ดังน้ันการสรางความ

ตระหนักรูใหแกผูปวยในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตของตนเองใหดีขึ้นจะชวยใหลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองซํ้าลดลงได 
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บทคัดยอ  

 

การศึกษาเชิงพรรณนาน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษา 

และความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2560 กลุมตัวอยางจํานวน 205 คน ใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลประกอบดวยแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

และแบบบันทึกภาวะโภชนาการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด 

คาสูงสุด Chi- square และ Fisher’s exact test ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูใน

ระดับปานกลาง (รอยละ 89.8) และมีภาวะโภชนาการอยูในเกณฑปกติ (รอยละ 59.0) โดยพบวากลุมอายุและชั้นป มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และเพศและชั้นปมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  
 

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 
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1. บทนํา  
 

ปจจุบันปญหาภาวะโภชนาการยังเปนหน่ึงในปญหาสําคัญของประเทศ 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 ซ่ึงสวนใหญมีอายุอยูในชวง 15-29 ป ซ่ึงเปนวัยที่มีการเปล่ียนแปลงหลายดานทั้งทาง

รางกาย อารมณและสังคม การเปล่ียนแปลงดังกลาวลวนมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางมาก จึงพบวาวัยนี้มีปญหา

ทั้งการขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการเกิน (กรมอนามัย, มปป.) ดังจะเห็นจากการศึกษาของนพวรรณ เปยซ่ือ และคณะ 

(2552) พบวาคาดัชนีมวลกายของนักศึกษาที่มีคาต่ําหรือสูงกวาเกณฑปกติ สูงถึงรอยละ 40.9 เม่ือพิจารณาถึงพฤติกรรมการ

บริโภคอาหาร พบวากลุมนักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับพอใชถึงปานกลาง (กุลวดี เขงวา, 2559 และสิริ

ไพศาล ยิ้มประเสริฐ, 2560) โดยกลุมวัยน้ีประมาณ 1 ใน 3 รับประทานอาหารไมครบ 3 ม้ือและรับประทานผักและผลไมต่ํา

กวาปริมาณที่แนะนําตอวัน (วิชัย เอกพลากร, บก., 2557) บริโภคตามกระแสนิยมโดยไมคํานึงถึงคุณคาทางอาหาร งดอาหาร

บางม้ือ หรือรับประทานอาหารไมตรงเวลา นอกจากน้ันยังนิยมรับประทานอาหารฟาสตฟูด ซ่ึงอาหารประเภทน้ีมักมีแปง 

ไขมัน นํ้าตาลสูง (อบเชย วงศทอง, 2557 และปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน, 2560) ถาหากมีการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสมเปน

เวลานานอาจทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาวได เชน โรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคขาด

สารอาหาร เปนตน รวมไปถึงสงผลตอสุขภาพจิต ระดับสติปญญารวมไปถึงการดําเนินชีวิตได (ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน และ

วรางคณา อุดมทรัพย, 2560) 

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏนครราชสีมา ในอนาคตจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพใหกับประชาชน จึงควรเปนแบบอยางในเรื่อง

ของการบริโภคอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการ และการมีภาวะโภชนาการที่ดี ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม

การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษากลุมดังกลาว ในปการศึกษา 2560 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานอันจะนําไปสู

การเสริมสรางสุขภาวะใหกับนักศึกษากลุมน้ีตอไป 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2.2  เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของ

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

3.1  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (Food consumption behavior) 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนการกระทําของบุคคลที่เก่ียวกับการบริโภคอาหาร (จิราภรณ เรืองยิ่ง และคณะ, 

2559) 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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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 ภาวะที่รางกายไดรับสารอาหารไมเพียงพอหรือมากเกินความความตองการของ

รางกาย ซ่ึงแบงไดเปน 1) ภาวะโภชนาการขาด คือรางกายไดรับสารอาหารไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย อาจจะ

ขาดสารอาหารอยางเดียวหรือมากกวาหน่ึงอยางก็ได และ 2) ภาวะโภชนาการเกิน คือ การที่รางกายไดรับสารอาหารมากเกิน

ความตองการของรางกาย (สิริพันธุ จุลกรังคะ, 2553) 
 

3.3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการในนักศึกษา 

นักศึกษาจัดอยูในชวงรอยตอระหวางวัยรุน (10-19 ป) และวัยผูใหญตอนตน (20-30 ป) ซ่ึงเปนชวงวัยที่มีการ

เปล่ียนแปลงหลายดานทั้งทางรางกาย อารมณและสังคม การเปล่ียนแปลงดังกลาวลวนมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

อยางมาก จึงพบวาชวงวัยน้ีมีปญหาทั้งการขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการเกิน (กรมอนามัย, มปป.) โดยพฤติกรรมที่เปน

ปญหาซ่ึงพบเห็นไดบอย ไดแก รับประทานผักผลไมนอย บริโภคตามกระแสนิยมโดยไมคํานึงถึงคุณคาทางอาหาร นิยมทาน

อาหารฟาสตฟูด ซ่ึงอาหารประเภทน้ีมักมีแปง ไขมัน นํ้าตาลสูง นอกจากน้ันยังงดอาหารบางม้ือ หรือรับประทานอาหารไมตรง

เวลา (อบเชย วงศทอง, 2557 และปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน, 2560) ซ่ึงอาจจะทําใหไดรับสารอาหารไมเพียงพอหรือสมดุลกับ

ความตองการของรางกาย รวมไปถึงปญหาสุขภาพอ่ืน ๆ ที่จะตามมา เชน ทําใหสมาธิไมดี เส่ียงตอการเปนโรคอวน 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เปนตน 

สําหรับภาวะโภชนาการของนักศึกษาพบวามีปญหาทั้งขาดและเกิน ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของนพวรรณ เปยซ่ือ 

(2552) ที่พบวา นักศึกษาพยาบาลรอยละ 59.1 มีภาวะโภชนาการโดยมีคาดัชนีมวลกายที่อยูในเกณฑปกติ ในขณะที่รอยละ 

30.5 และ 10.4 นํ้าหนักต่ํากวาเกณฑ และนํ้าหนักเกิน/อวนตามลําดับ เชนเดียวกับการศึกษาของมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ 

(2559) ที่พบขอมูลในลักษณะเดียวกัน วานักเรียนนักศึกษารอยละ 50 มีคาดัชนีมวลกายสมสวน โดยนักศึกษารอยละ 24.0 

และรอยละ 26.0 มีนํ้าหนักนอยและนํ้าหนักเกินมาตรฐาน 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ี 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 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซ่ึงผูวิจัยไดคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของทาโร ยามาเน  )Taro 

Yamane( โดยกําหนดคาความคลาดเคล่ือน เทากับ 0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 205 คน จากน้ันสุมตัวอยางดวยการสุมแบบ

ชั้นภูมิอยางเปนสัดสวน (Proportionate stratified random sampling) ตามขนาดของประชากรในแตละชั้นป กลาวคือ ชั้น

ปใดมีประชากรมากก็ไดรับการสุมดวยจํานวนที่มากกวา จากน้ันในแตละชั้นปทําการสุมตัวอยางแบบอยางง าย (Simple 

random sampling) 
 

4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

     เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
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     4.2.1 แบบบันทึกภาวะโภชนาการ ไดแก นํ้าหนักและสวนสูงของกลุมตัวอยาง ซ่ึงไดจากการชั่งวัดจริงในวันเก็บ

ขอมูล จากน้ันนํามาคํานวณคาดัชนีมวลกาย (BMI) เกณฑการแบงระดับคาดัชนีมวลกายสําหรับประชากรเอเชีย มีดังน้ี คาดัชนี

มวลกายนอยกวา 18.5 จัดอยูในกลุมนํ้าหนักนอย คาอยูระหวาง 18.5 – 22.99 จัดอยูในกลุมนํ้าหนักปกติ และคาดัชนีมวล

กาย ≥ 23.0 กิโลกรัมตอตารางเมตร จัดอยูในกลุมนํ้าหนักเกินและอวน   

     4.2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 

     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 ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี สําหรับ

ขอคําถามเชิงบวก ให 3, 2 และ 1 คะแนนตามลําดับและขอคําถามเชิงลบ ให 1, 2 และ 3 คะแนนตามลําดับ 

    จากน้ันนํามาหาคาเฉล่ียแลวทําการจัดระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 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 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

validity) โดยดัชนีความตรงตามเน้ือหาของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Content Validity Index หรือ CVI) มีคาเทากับ 0.90 

ผูวิจัยทําการเลือกเฉพาะขอคําถามที่มีคา IOC มากกวา 0.5 ในการนําไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาหลักสูตร        

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 30 คน จากน้ันนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวมาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ    

ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เทากับ 0.72 จากน้ันนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
 

4.4 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยทําเรื่องขออนุญาตเก็บขอมูลจากคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากน้ันนัด

หมายกับกลุมตัวอยาง ชี้แจงขอมูล แลวทําการเก็บขอมูลโดยแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารและแบบบันทึกภาวะ

โภชนาการ 
 

4.5 การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยไดคํานึงถึงหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ไดยึดหลักเคารพในตัวบุคคล หลักคุณประโยชน ไมกออันตราย 

และหลักความยุติธรรม โดยไดทําการชี้แจงขอมูลวัตถุประสงค ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง และสิทธิในการ

เขารวม ปฏิเสธการเขารวมการวิจัยหรือถอนตัวจากการวิจัย โดยกอนทําการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดขอความยินยอมจากกลุม

ตัวอยาง ซ่ึงขอมูลที่ไดผูวิจัยจะเก็บเปนความลับและมีเพียงคณะผูวิจัยเทาน้ันที่สามารถเขาถึงขอมูลได และนําเสนอขอมูล

เฉพาะในภาพรวมเทาน้ัน รวมไปถึงจะทําลายเอกสารที่เก่ียวของหลังจากเสร็จส้ินงานวิจัยแลว 5 ป 
 

4.6 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะห และประมวลผลทางสถิติโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไวที่ P<0.05  



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2041 

4.6.1 วิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการ ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ (Frequency) 

รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาต่ําสุด (Min) คาสูงสุด (Max) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

4.6.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการ ใชสถิต ิ

Chi-square และ Fisher’s exact test   
 

5. ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 83.7 มีอายุมากกวาหรือ

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 จํานวน รอยละ 

     ระดับดี  16 7.9 

     ระดับปานกลาง 184 89.8 

     ระดับควรปรับปรุง 5 2.5 

 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคอาหารรายขอ พบวา นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน สวนใหญมีพฤติกรรม

การบริโภคอาหารจัดอยูในระดับปานกลาง โดยพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงมีเพียงหน่ึงขอคือเรื่องการรับประทานอาหารผัดทอด 

โดยสวนใหญมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา คือ การเลือกซ้ืออาหารที่ปรุงสด ใหมเสมอ (58.0%) พฤติกรรมที่ปฏิบัติบาง คือ 

ทานรับประทานอาหารผักและผลไมสด นอยกวา 5 กํามือตอวัน (66.3%) โดยมีนักศึกษารอยละ 18 ที่ไมดื่มนมเลยในหน่ึงวัน 
 

ตารางที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา จําแนกรายขอ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

จํานวน )รอยละ(  

คาเฉล่ีย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล ปฏิบัติเปน

ประจํา 

ปฏิบัติ

บาง 

ไมเคย

ปฏิบัต ิ

1. ทานรับประทานอาหารครบ 3 ม้ือในแต

ละวัน 

92  

(44.9) 

101 

(49.3) 

12  

(5.9) 
2.39 0.60 ดี 

2. ทานดื่มนํ้าอยางนอย 8 แกว 100  

(48.8) 

98  

(47.8) 

7  

(3.4) 
2.45 0.56 ดี 

3. ทานเลือกซ้ืออาหารที่ปรุงสุกใหม สด 

สะอาด 

 

119  

(58.0) 

 

84  

(41.0) 

 

2  

(1.0) 

 

2.57 

 

0.52 

 

ดี 
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พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

จํานวน )รอยละ(  

คาเฉล่ีย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล ปฏิบัติเปน

ประจํา 

ปฏิบัติ

บาง 

ไมเคย

ปฏิบัต ิ

4. ทานลางมือกอนรับประทานอาหารทุก

ครั้ง 

86  

(42.0) 

105 

(51.2) 

14  

(6.3) 
2.35 0.61 ดี 

5. ทานรับประทานอาหารตรงเวลาทุกครั้ง 63  

(30.7) 

108 

(52.7) 

34 

(16.6) 
2.14 0.68 ปานกลาง 

6. ทานดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เชน 

นํ้าหวาน นํ้าอัดลม ชา เปนตน 

66  

(32.2) 

108 

(52.7) 

31  

(15.1) 
1.83 0.67 ปานกลาง 

7. ทานรับประทานอาหารแบบที่ชอบ          

ซํ้า ๆ กัน 

74  

(36.1) 

108 

(52.7) 

23  

(11.2) 
1.75 0.64 ปานกลาง 

8. ทานรับประทานอาหารผักและผลไมสด 

นอยกวา 5 กํามือตอวัน 

47  

(22.9) 

136 

(66.3) 

22  

(10.7) 
1.88 0.57 ปานกลาง 

9. ทานรับประทานอาหารประเภทตม           

น่ึง อบ 

71  

(34.6) 

119 

(58.0) 

15  

(7.3) 
2.27 0.59 ปานกลาง 

10. ทานรับประทานเน้ือปลาหรือเน้ือสัตว

ที่ไรมัน 

69  

(33.7) 

118 

(57.6) 

18  

(8.8) 
2.25 0.60 ปานกลาง 

11. ทานรับประทานอาหารทอด ผัด 82 

(40.0) 

119  

(58.0) 

4 

(2.0) 
1.62 0.53 ควรปรับปรุง 

12. ทานปรุงรสอาหารเพิ่มดวยการเติม

เครื่องปรุง )นํ้าปลา ,นํ้าตาล,พริก เปนตน(  

86  

(42.0) 

101  

(49.3) 

18  

(8.8) 
1.67 0.63 ปานกลาง 

13. ทานดื่มนมวันละ 1-2 แกว 59  

(28.8) 

109  

(53.2) 

37  

(18.0) 

2.11 0.68 ปานกลาง 

14. ทานรับประทานอาหารฟาสตฟูด 44  

(21.5) 

128  

(62.4) 

33  

(16.1) 

1.95 0.61 ปานกลาง 

15. ทานรับประทานขนมกรุบกรอบเปน

ถุง เชน สาหราย มันฝรั่งทอดกรอบ 

55 

 (26.8) 

119 

 (58.0) 

31  

(15.1) 
1.88 0.64 ปานกลาง 

16. ทานหลีกเล่ียงอาหารรสหวานจัด เค็ม

จัด และเผ็ด 

61  

(29.8) 

116  

(56.6) 

28  

(13.7) 
2.16 0.64 ปานกลาง 

17. ทานรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู 

ควบคูกับการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 

78  

(38.0) 

107 

(52.2) 

20  

(9.8) 
2.28 0.63 ปานกลาง 

18. ทานซ้ืออาหารจากรานสะดวกซ้ือ 73 

(35.6) 

112  

(54.6) 

20  

(9.8) 
1.74 0.62 ปานกลาง 

 
 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา เม่ือวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาพบวา กลุมอายุ (<20 และ ≥20 ป) และชั้นปมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p= 0.013 และ p=0.020 ตามลําดับ) 
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5.2 ภาวะโภชนาการของนักศึกษา 

 ภาวะโภชนาการของนักศึกษา พบวาสวนใหญมีคาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติ คิดเปนรอยละ 59.0 รองลงมาคือ 

คือ นํ้าหนักนอย (รอยละ 26.8) และนํ้าหนักเกินและอวน (รอยละ 14.2) ตามลําดับ โดยคาดัชนีมวลกายเฉล่ียเพศชาย เทากับ 

21.7 กิโลกรัมตอตารางเมตร และเพศหญิง เทากับ 20.2 กิโลกรัมตอตารางเมตร นอกจากน้ัน พบวาคาดัชนีมวลกายต่ําที่สุด 

อยูที่ 13.3 และคาดัชนีมวลกายสูงที่สุด เทากับ 40.1 กิโลกรัมตอตารางเมตร ตามลําดับ ซ่ึงพบในนักศึกษาเพศหญิง 
 

ตารางที่ 3 ภาวะโภชนาการของนักศึกษา 

ภาวะโภชนาการ ทั้งหมด (รอยละ) ชาย (รอยละ) หญิง (รอยละ) 

นํ้าหนักนอย (BMI < 18.5 กิโลกรัม/ตารางเมตร) 55 (26.8)  1 (3.9) 54 (30.2) 

นํ้าหนักปกติ (BMI 18.5 - 22.99 กิโลกรัม/ตารางเมตร) 121 (59.0) 18 (69.2) 103 (57.5) 

นํ้าหนักเกินและอวน (BMI ≥ 23.0 กิโลกรัม/ตารางเมตร) 29 (14.2) 7 (26.9) 22 (12.3) 
  

 เม่ือวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลกับภาวะโภชนาการของนักศึกษา พบวา เพศและชั้นป มีความสัมพันธกับภาวะ

โภชนาการของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.007 และ p=0.021 ตามลําดับ) 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง จํานวน 184 คน คิดเปน

รอยละ 89.8 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอนุกูล พลศิริ (2551), ทัศนา ศิริโชติ (2555) และกุลวดี เขงวา (2559) ที่ไดทําการศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ตามลําดับ พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนไปไดวากลุมตัวอยางของ

การศึกษาน้ี สวนใหญอาศัยที่หอพัก ทําใหตองซ้ืออาหารรับประทานเปนสวนใหญ อาจเปนขอจํากัดในการเลือกรับประทาน

อาหารของนักศึกษาพอสมควร 

อายุและชั้นป มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเปน

เปนไปไดวานักศึกษาไดรับการถายทอดความรูตามที่หลักสูตรจัดการเรียนการสอน จึงสะสมองคความรูดานโภชนาการ รวมไป

ถึงนักศึกษาที่ชั้นปสูงกวามีประสบการณมากขึ้นและทําใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารดีขึ้นตามไปดวย ซ่ึงผลการศึกษาน้ี

สอดคลองกับการศึกษาของกุลวดี เขงวา (2559) ที่พบวาชั้นปที่ศึกษาที่ตางกันทําใหมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ตางกันไปดวย 

และงานวิจัยของนฤมล เวชจักรเวร (2556) ที่พบนักศึกษาที่มีระดับชั้นปที่ตางกันมีแบบแผนการบริโภคอาหารที ่ตางกันดวย  

อยางไรก็ตามการศึกษาของมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ กลับไมพบความสัมพันธระหวางอายุและระดับการศึกษากับพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากกลุมตัวอยางของมโนลี ศรีเปารยะ เปนกลุมนักเรียนและนักศึกษาทั่วไปไมใชดานสุขภาพ 

ขณะที่กลุมตัวอยางของการศึกษาน้ีเปนนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ซ่ึงจะไดรับการถายทอดเน้ือหาดานการสงเสริม

สุขภาพจากการเรียนการสอนที่เขมขนขึ้นเรื่อย ๆ ตามชั้นปที่สูงขึ้น 

ในขณะที่เพศและชั้นป มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงจากการศึกษาน้ี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารดีขึ้นเม่ืออยูชั้นปที่สูงขึ้น จึงอาจสงผลใหภาวะโภชนาการของนักศึกษาในชั้นปที่สูงใหดีตามไปดวย 

นอกจากน้ันการศึกษาน้ีพบวาเพศหญิงมีภาวะโภชนาการที่ดีกวาเพศชาย อาจเน่ืองมาจากเปนเพศที่มีความเอาใจใสเรื่อง

สุขภาพและการรับประทานอาหารมากกวาเพศชาย (วิริยา โพธ์ิขวาง-ยุสต และคณะ, 2558) จึงอาจสงผลตอการมีภาวะ

โภชนาการที่ดีก็เปนได 
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7. ขอเสนอแนะ 
 

7.1  การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เชน อิทธิพลของส่ือ วัฒนธรรมของกลุมเพื่อน เปนตน  

7.2 หาแนวทางในการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตองและภาวะโภชนาการที่ดีของนักศึกษาทั้งใน

หลักสูตรและนอกหลักสูตร เชน อบรม จัดกิจกรรมรณรงค พัฒนาแอพพลิเคชั่น เปนตน เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีพบวา

นักศึกษายังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารในบางประเด็นที่ยังไมเหมาะสม และมีภาวะทุพโภชนาการรวมแลวเกือบรอยละ 50 
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การพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและยั่งยืนจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาทุนของประเทศที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ

และมีพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ จากรายงานของสหประชาชาติ ในป ค  .ศ . 2012 คาดวาจํานวนผูสูงอายุในอีก 10 ป 

ขางหนาจะเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปจจุบันอีก 200 ลานคน เปน 1,000 ลานคน และจะเพิ่มขึ้นอีกเทาตัวไปที่ระดับ  2,000 ลานคน 

ในป 2050 สําหรับประเทศไทยเริ่มกาวเขาสูสังคมผูสงอาย ุในป พ .ศ. 2547 และคาดวาจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ ในป 

พ .ศ. 2568 ในอดีตผูสูงอายุมีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมมาก ผูสูงอายุเปนผูนําและเปนที่เคารพของผูคนในชุมชน ตอมา

เม่ือมีการผลิตที่เนนตลาดแรงงานมีระบบการศึกษาที่เปนทางการ ประกอบกับการพัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรที่อธิบาย

ใหเห็นถึงความทรุดโทรมทางรางกายและจิตใจของสูงอายุลวนสงผลในแงลบใหผูสูงอายุวาเปน “วัยพึ่งพิง”หรือ“วัยถดถอย”

ตอมาองคการอนามัยโลก (WHO, 2002) มีแนวคิดพฤฒิพลัง ซ่ึงเปนแนวคิดภาวะสุขสมบูรณของผูสูงอายุโดยมีเปาหมาย คือ

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุทั่วโลก  โดยคาดวาภาวะพฤฒิพลังเปนหนทางที่จะแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้น จากการเพิ่มจํานวนของ

ประชากรผูสูงอายุทั่วโลก การพัฒนาประชากรผูสูงอายุใหเปนบุคคลที่มีศักยภาพสามารถพึ่งพิงตนเองได และใชความรูความสามารถ

ทําประโยชนแกสังคมได การกาวเขาสูวัยผูสูงอายุที่มีพฤฒิพลังไดน้ันตองไดรับการฝกฝนในการทํางานอยางตอเน่ืองและมีโอกาส

เรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ตลอดจนมีสวนรวมในสังคมในฐานะทรัพยากรที่มีคุณคาสามารถนําพลังมาเปนประโยชนในการ

ขับเคล่ือนและพัฒนาทองถิ่น 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 life-

long 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 
 

การพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและยั่งยืนจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาทุนของประเทศที่มีอยูใหประสิทธิภาพ

และมีพลังในการขับเคล่ือนพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาทุนมนุษยใหเขมแข็งถึงพรอมตอการเปล่ียนแปลงในยุค

ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาคนไดถูกบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6   “การจัดการการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข ”สําหรับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดนําแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพราะเชื่อวามนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่สุด องคกรจะประสบความสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับการบริหารทรัพยากรมนุษยแต

สภาวะการณในปจจุบันจากรายงานของสหประชาชาติ ในป ค  .ศ . 2012 คาดการณวาจํานวนผูสูงอายุในอีก 10 ป ขางหนาจะ

เพิ่มสูงขึ้นจากระดับปจจุบันอีก 200 ลานคน เปน 1,000 ลานคน และจะเพิ่มขึ้น อีกเทาตัวไปที่ระดับ 2,000 ลานคน ในป 

2050 โดยผูสูงอายุสวนใหญจะอยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวมากที่สุด 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

สังคมผูสูงวัยของรัฐบาล เชน มาตราการการยืดอายุเกษียณ การจํากัดการเกษียณกอนเวลาและสนับสนุนใหผูหญิงเขามา

ทํางานมากขึ้น องคการอนามัยโลก (WHO, 2002) กําหนดแนวคิดภาวะพฤฒิพลัง (active aging) ขึ้นในชวงปลายทศวรรษที่ 

90 โดยใหความหมายวา เปนแนวคิดที่แสดงถึงภาวะสุขสมบูรณของผูสูงอายุโดยมีเปาหมายคือคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุทั่ว

โลก โดยคาดวาภาวะพฤฒิพลังเปนหนทางที่จะแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มจํานวนของประชากรผูสูงอายุทั่วโลก การ

พัฒนาประชากรผูสูงอายุใหเปนบุคคลที่มีศักยภาพสามารถพึ่งพิงตนเองได และใชความรูความสามารถทําประโยชนแกทองถิ่น 

สังคมและประเทศชาติได การกาวเขาสูวัยผูสูงอายุที่มีพฤฒิพลังไดน้ันตองไดรับการฝกฝนในการทํางานอยางตอเน่ืองและมี

โอกาสเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ตลอดจนมีสวนรวมในสังคมในฐานะทรัพยากรที่มีคุณคา   

บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวคิดพฤฒิพลัง  แนวทางการพัฒนาพฤฒิพลังในมิติตาง ๆ เพื่อเปนแนว

ปฏิบัติในการพัฒนาพลังความสามารถของผูสูงอายุนํามาเปนประโยชนในการขับเคล่ือนพัฒนาทองถิ่น สังคมและประเทศชาติ

อยางยั่งยืนในยุคสังคมผูสูงวัยของโลก 

 

ความหมายของผูสูงวัย 
 

องคการสหประชาชาติใหคํานิยามของ "ผูสูงอายุ" หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงซ่ึงมีอายุมากกวา 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 

กําหนดใหบุคคลที่มีอายุ 60 ป บริบูรณและมีสัญชาติไทย เปนผูสูงอายุหรือที่เรียกวา "ผูสูงวัย" (สํานักสงเสริมและพิทักษ

ผูสูงอาย,ุ 2552) โดยแบงกลุมผูสูงอายุเปน 3 กลุมดังน้ี 

1. ผูสูงอายุวัยตน (อายุ 60-69 ป) เปนชวงวัยที่ยังชวยเหลือตนเองได 

2. ผูสูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ป) เปนชวงวัยที่เริ่มมีอาการเจ็บปวย รางกายเริ่มออนแอ มีโรคประจําตัวหรือ

โรคเรื้อรัง  

3. ผูสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ป ขึ้นไป) เปนชวงวัยที่เจ็บปวยบอยขึ้น อวัยวะเส่ือมสภาพอาจมีภาวะทุพพลภาพ  
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ความหมายของสังคมผูสูงวัย 
 

สังคมผูสูงอายุ (Aging Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปที่อยูจริงในพื้นที่ตอประชากรทุกชวง

อายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไปที่อยูจริงในพื้นที่ตอ

ประชากรทุกชวงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเทากับหรือมากกวารอยละ 7 ขึ้นไป 

สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปที่อยูจริงในพื้นที่ตอ

ประชากรทุกชวงอายุในพื้นที่เดยีวกัน 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 ขึ้นไป” น่ัน

หมายความวา สังคมโลกกําลังจะกลายเปนสังคมแหงผูสูงอายุ กระบวนการเกิดสังคมผูสูงอายุในแตละประเทศจะเกิดข1ในชวง

ขึ้นเวลาแตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยสภาพแวดลอม เชน ความเจริญม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร

และการแพทย การสุขาภิบาล การโภชนาอาหาร การศึกษา เปนตน ซ่ึงลวนสงผลตอ สุขภาพ (Health) และการมีอายุยืนยาว 

(Longevity) ของประชากรทั้งส้ิน ภาวะการณดังกลาวองคการสหประชาชาติจึงเล็งเห็นวาถือเปนประเด็นสําคัญที่ไมควร

เพิกเฉยและแตละประเทศจะตองเตรียมความพรอมและมีแผนรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุในทุกประเทศทั่วโลก อยางจริงจัง 

แนวคิดเรื่องความสูงวัยในสังคมสมัยใหม โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว มีแนวโนนมองผูสูงอายุในเชิงลบ คือ เปนผู

เกษียณอายุ ไมมีบทบาททางเศรษฐกิจ และไมไดสรางประโยชนใด ๆ ใหกับสังคมอุตสาหกรรม (non-productive role) เปน

วัยพึ่งพิงที่ตองไดรับความชวยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวและรัฐ การใหนิยามผูสูงวัยในแงลบเชนน้ีมีขอจํากัด 3 ประการ 

คือ ประการแรก เปนการมองประชากรสูงวัยในลักษณะเปนกลุมกอนเดียวกัน (homogeneity) ทั้ง ๆ ที่ประชากรกลุมน้ีมี

ความหลากหลาย เชน กลุมผูสูงอายุวัยตน (the young-old) กลุมผูสูงอายุวัยกลาง (the old-old) และกลุมผูสูงอายุวัยปลาย 

(the oldest-old) ความแตกตางเหลาน้ีมีผลตอศักยภาพของผูสูงอายุในการดูแลตนเองและความตองการของผูสูงอายุ ในการ

ไดรับการดูแลที่แตกตางกัน ประการที่สอง มโนทัศนกระแสหลักที่มองวาผูสูงอายุเปนวัยพึ่งพิง สงผลใหสังคมละเลยบทบาทที่

สําคัญของผูสูงอายุในการดูแลลูกหลาน รวมทั้งไมมีการสนับสนุนใหนําศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัยตนที่ยังแข็งแรงมาใชใหเกิด

ประโยชนกับสังคม ประการสุดทาย มุมมองดังกลาวสรางปญหาตอผูสูงอายุโดยเฉพาะ “วิกฤตแหงอัตลักษณ” (crisis of 

identity) ของผูสูงวัย กลาวคือ สังคมสรางภาพเหมารวม (stereotype) ใหผูสูงวัยกลายเปนผูรับ เปนภาระ ภาพเหมารวม

เชนน้ีสงผลใหผูสูงอายุเอง ครอบครัวและสังคมมีแนวโนมที่จะมองผูสูงวัยในเชิงลบ ทําใหผูสูงอายุขาดพื้นที่ ขาดโอกาสแสดง

ความสามารถ มีปฏิสัมพันธกับคนวัยอ่ืนนอยและมักพบปะกับผูสูงวัยดวยกัน นโยบายของรัฐ ในอดีตจึงมักเนนใหการชวยเหลือ

สงเคราะหผูสูงวัยเปนหลัก แตสําหรับแนวคิดเก่ียวกับผูสูงอายุในสังคมชวงปลายทศวรรษที่ผานมา เริ่มมีความพยายามนําเสนอ

มุมมองวาผูสูงอายุยังคงเปนบุคคลที่มีคุณคาตอครอบครัวและสังคมจนมีนิยามเก่ียวกับแนวคิดพฤฒิพลัง (active aging) 

เกิดขึ้น (WHO, 2002 ; สุทธิชัย จิตะพันธกุล, 2545; ศุภเจตน จันทรสาสน, 2555) 

 

ความหมายพฤฒิพลังของผูสูงอายุ 
 

องคการอนามัยโลก ไดใหคํานิยามของพฤฒิพลังของผูสูงอายุ (Active Aging) หมายถึง กระบวนการในการสราง

โอกาสทางดานสุขภาพ ดานการมีสวนรวมและดานความม่ันคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ซ่ึงครอบคลุมทั้งระดับ

บุคคลและกลุมประชากร ทั้งน้ีพฤฒิพลังของผูสูงอายุจะชวยใหผูสูงอายุมีความอยูดีมีสุขทั้งทางดานกายภาพ ดานสังคมและ

ดานจิตใจและสามารถมีสวนรวมในสังคมได (WHO, 2002)  



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2049 

นอกจากองคการอนามัยโลกแลว ก็ยังมีหนวยงานและนักวิชาการไดใหคํานิยามของพฤฒิพลังของผูสูงอายุไวพอสรุป

ไดวาผูสูงอายุที่มีพฤฒิพลังคือผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีความคลองแคลววองไว สามารถเคล่ือนไหวได

อยางมีประสิทธิภาพ ดูแลและพึ่งตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทําประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม และมีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งมีความม่ันคงดานการเงินและดานกายภาพอีกดวย (สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 

2551; กุศล สุนทรธาดา, 2553)  

 

องคประกอบหลักของการเปนผูสูงอายุที่มีภาวะพฤฒิพลัง 
 

องคประกอบหลักของการเปนผูสูงอายุที่มีภาวะพฤฒิพลัง 3 ประการ มีดังน้ี (WHO, 2002) 

1. สุขภาวะ (well-being) สุขภาวะสวนบุคคลเปนส่ิงสําคัญ ถาผูสูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงจะเปนขอกําหนดแรก

ของการดํารงชีวิตอยูอยางเปนอิสรภาพและพึ่งพาตนเองได เปนลักษณะที่สําคัญของผูสูงอายุที่มีภาวะพฤฒิพลัง การที่บุคคล

จะมีสุขภาพดี แข็งแรงหรือไมน้ันขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคลเอง ครอบครัวและสังคมรอบขาง  

2. การมีสวนรวม (Participation) กิจกรรมในครอบครัว ชุมชน และสังคมเปนผูกระทําไวซ่ึงสิทธิมนุษยชน และ

วัฒนธรรมของสังคม ผูสูงอายุที่ยังมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ จะรูสึกวายังมีคุณคาในตนเอง มีเกียรติ และยังมีความรูสึกวามี

ศักดิ์ศรี และเปนแบบอยางใหลูกหลานส่ิงเหลาน้ีจะทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น จะสงผลตอสุขภาพกาย  

3. การมีหลักประกัน (Security) ความม่ันคงของผูสูงอายุ คือ การที่ผูสูงอายุมีความม่ันคงปลอดภัยทางดานรางกาย 

จากที่อยูอาศัย ในสถานที่ตาง ๆ ที่ผูสูงอายุตองไปติดตอหรือใชบริการ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ รายได อาชีพการงาน เงิน

ออมและผูดูแล ที่ทําใหผูสูงอายุมีความม่ันใจในการดํารงชีวิตในชวงปลาย  

ดังน้ันจึงพอสรุปไดวาผูสูงอายุที่ มีพฤฒิพลัง เปนผูสูงอายุที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม มีสัมพันธภาพกับ

ครอบครัวเพื่อนฝูงและบุคคลในชุมชนหรือการทํากิจกรรมที่เปนประโยชน มีความม่ันคงในชีวิต มีสุขภาวะทางกายและสุข

ภาวะทางจิตใจ เปนผูสูงอายุที่ยังประโยชน 

 

แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุที่ยังประโยชน 
 

ผูสูงอายุที่ยังประโยชน (productive aging) เกิดขึ้นครั้งแรกโดยโรเบิรท บูทเลอท (Robert Butler) เปนแนวคิดเชิง

เศรษฐศาสตรและสังคมวิทยาที่เก่ียวของกับผูสูงอายุ ความหมายของการเปนผูสูงอายุที่ยังประโยชน คือ ผูสูงอายุที่กระทํา

กิจกรรมใดที่กอใหเกิดสินคาหรือการบริการ หรือการพัฒนาความสามารถในการผลิตสินคาหรือบริการในกิจกรรมที ่เกิดขึ้น   

โดยความหมายของการเปนผูสูงอายุที่ยังประโยชนถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองและแกไขทัศนคติทางลบตอผูสูงอายุและเพื่อลด

อุปสรรคที่มีตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ  

องคประกอบผูสูงอายุยังประโยชน มีดังน้ี (Butler, 1969)  

1. ส่ิงแวดลอม (environment) ประกอบดวยบริบทของส่ิงแวดลอมทางสังคมทั้งในอดีตและปจจุบันมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจของผูกําหนดนโยบาย เชน สภาวะเศรษฐกิจซบเซาและขาดแคลนงบประมาณ ผูกําหนดนโนบายเก่ียวกับ

งบประมาณและทิศทางของเศรษฐกิจยอมกําหนดนโยบายที่แตกตางจากชวงเศรษฐกิจรุงเรือง 

2. สถานภาพ (situation) บทบาทที่เกิดจากความผูกพันในครอบครัว เชน คูสมรส ญาติพี่นอง ลูกหลานและแหลง

สนับสนุนทางเศรษฐกิจของบุคคล ระดับการศึกษา ประเพณีนิยมและความคาดหวังของสังคม การเจ็บปวยเฉียบพลันหรือการ

เจ็บปวยในชีวิต สถานะสุขภาพปจจุบัน ผูสูงอายุอาจไดรับบทบาทในตําแหนงที่องคกรมอบหมายให 

3. ปจเจกบุคคล (individual) ประกอบดวยปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก แรงกระตุน แรงขับ ความคิดสรางสรรค 

ทัศนคติและความสามารถในการเรียนรูไดเร็ว ซ่ึงถูกกําหนดมาแตกําเนิดจากเพศ เชื้อชาติ กลุมชาติพันธ ลักษณะทางสรีรวิทยา 
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โครงสรางพันธุกรรม ลักษณะทางชีววิทยา บุคคลจะถูกกระตุนดวยสวนประกอบเหลาน้ีและจะพยายามปรับตัวใหเข ากับ

สภาพแวดลอมและสถานการณซ่ึงมีขอจํากัด 

4. ผลลัพธ (outcome) คือระดับการมีสวนรวม สภาพแวดลอมการทํางาน บริการที่นายจางจัดให และผูทํางาน 

เม่ือปจจัยในสวนประกอบใดสวนประกอบหน่ึงมีการเปล่ียนแปลงจะสงผลกระทบตอระดับการมีสวนรวมในการเปนผูสูงอายุที่

ยังประโยชน 

จากแนวคิดและมุมมองผูสูงวัยในสังคมที่เปล่ียนแปลงไปดังกลาว ทําใหมีการเสนอใหมีการตออายุเกษียณราชการ

ของขาราชการในสถาบันอุดมศึกษาในสายอาจารย ซ่ึงตองการผูที่มีประสบการณความเชี่ยวชาญพิเศษเชนกัน โดยไดมีการ

ออกกฎหมายใหสามารถตออายุเกษียณราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีตําแหนงวิชาการระดับ

ศาสตราจารยหรือระดับรองศาสตราจารยจาก 60 ปบริบูรณ เปน 65 ปบริบูรณ สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญน้ัน คณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน ไดกําหนดบัญชีตําแหนงที่ไดรับราชการตอไปหลังเกษียณอายุราชการ ซ่ึงเปนตําแหนงงานท่ีทางคณะกรรมการ

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 เห็นไดวาเพื่อชวยใหมีผูปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองในสายงานที่ขาดแคลนผูปฏิบัติงานจึงไดมีการ

กําหนดแนวทางใหขาราชการที่ครบเกษียณอายุราชการสามารถรับราชการตอไปได การกําหนดใหขาราชการกลุมน้ีรับราชการ

ตอไปไดหลังเกษียณอายุราชการ จึงอาจเปนประโยชนตอสวนราชการมากกวาที่จะใหเกษียณอายุที่ 60 ปตามปกติ (สํานัก

วิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2559) 

นอกจากน้ียังมีการศึกษาที่สนับสนุนแนวคิดพฤฒิพลังที่ยังประโยชนกับสังคมและรูปแบบการพัฒนาพฤฒิพลัง 

ดังเชน การศึกษาวิจัยของปณิธี บราวน เรื่อง พฤฒพลัง: บทบาทของกลุมผูสูงอายุ โดยศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research-PAR) เลือกศึกษากลุมผูสูงอายุที่ขับเคล่ือนงานผูสูงวัยในภาค

กลาง 8 ชมรมในจังหวัด อางทองและระยอง ผลการศึกษา พบวา การขับเคล่ือนงานดานผูสูงวัยในชุมชนไมจําเปนตองอาศัย

ทุนทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว กลุมผูสูงอายุยังใชทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและทุนสัญลักษณในการดําเนินกิจกรรม

ดานผูสูงวัยและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในทองถิ่น โดยมีขอเสนอแนะวาควรมีการสงเสริมใหผูสูงอายุไทยมีพฤฒิพลังที่สูงขึ้น    

จากระดับปานกลางในปจจุบันไปสูระดับสูง โดยเฉพาะพฤฒิพลังดานการมีสวนรวมและดานความม่ันคง ทั้งน้ี รัฐบาลควรให

ความสําคัญในการสงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมในวัยสูงอายุใหมากขึ้นเพื่อชวยยกระดับพฤฒิพลังและยังสอดคลองตาม

นโยบายการเรียนรูตลอดชีวิต ในแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ, 2556) อีกทั้งควรให

ความสําคัญกับการสรางความม่ันคงดานรายไดในวัยสูงอายุ ซ่ึงเปนดัชนีพฤฒิพลังที่สําคัญและยังมีระดับต่ําโดยการสงเสริม 

เรื่องการทํางานของผูสูงอายุ เชน การขยายอายุเกษียณของผูที่ทํางานในระบบออกไปเปน 65 ป เน่ืองจากพบวา อายุคาด

เฉล่ียของประชากรไทยสูงขึ้น โดยในป พ.ศ. 2552 อายุคาดเฉล่ียที่อายุ 60 ป ของประชากรไทย เทากับ 20.7 ป น่ันหมายถึง

จํานวนปที่ยังมีชีวิตอยูหลังเกษียณมีสูงถึงเกือบ 21 ป การขยายอายุเกษียณออกไปจึงเปนการสงเสริมการสรางรายไดในวัย

สูงอายุและยังเปนการรักษาบทบาทของผูสูงอายุในการเปนผูผลิตในครอบครัวและสังคม และยังลดระยะเวลาในการเปนผู

พึ่งพิงของวัยสูงอายุอีกดวย นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบวาการออกกําลังกายและการตรวจสุขภาพเปนประจํามีความสัมพันธ

ทางบวกกับระดับพฤฒิพลังของผูสูงอายุไทย ดังน้ันรัฐบาลควรรณรงคใหประชากรทุกวัยมีการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ

และมีการตรวจสุขภาพเปนประจําโดยเฉพาะผูสูงอายุ เพื่อเปนการเตรียมพรอมใหประชากรสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี

ระดับพฤฒิพลังที่สูงขึ้น 
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2051 

แนวทางการพัฒนาพฤฒิพลังเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

จากการทบทวนแนวคิด การศึกษางานวิจัยตาง ๆ พบวามีปจจัยที่เก่ียวของกับระดับของพฤฒิพลังของผูสูงอายุที่

สําคัญและควรนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางแนวทางการพัฒนาพฤฒิพลังเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังน้ี 

1.  กลยุทธที่สงเสริมสนับสนุนการใหความรูการศึกษาที่ตอเน่ืองตลอดชีวิต ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหนาที่ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากปจจัยดานระดับการศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับระดับพฤฒิพลังของผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุที่มีระดับ

การศึกษาที่สูงกวาจะมีระดับพฤฒิพลังสูงกวาผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาที่ต่ํากวา อาจเปนเพราะบุคคลที่มีการศึกษาสูง มี

โอกาสในการเลือกดําเนินชีวิตมากกวาบุคคลที่มีการศึกษาต่ํากวา เพราะการศึกษาจะชวยทําใหบุคคลเปนผูที ่ยอมรับการ

เปล่ียนแปลงไดมาก มักเปนผูสนใจตัวเอง สนใจสถานการณรอบตัวสามารถประเมินและแสดงบทบาทของตนเองไดเหมาะสม

กับสถานการณน้ัน ๆ พฤติกรรมน้ีจะสืบเน่ืองไปจนเขาสูวัยสูงอายุ ผูสูงอายุที่มีการศึกษาดีน้ันจะสามารถนําความรูและ

ประสบการณของตนมาปรับใชกับตัวเองรวมทั้งบุคคลรอบตัวและเปนผูที่มีโลกทัศนกวางตางจากผูที่ไมไดรับการศึกษาหรือมี

การศึกษาต่ํา (Chansarn, 2013) ดังน้ันแนวทางการพัฒนาผูสูงอายุใหมีพฤฒิพลังระดับสูง จึงควรมีกลยุทธที่สงเสริมสนับสนุน 

การใหความรู การศึกษาที่ตอเน่ืองตลอดชีวิต ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหนาที่ เพื่อเสริมสรางพฤฒิพลังดานความม่ันคง

หรือการมีหลักประกันในหนาที่การงาน เชน แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) แนวคิดพฤฒาวิทยาดาน

การศึกษา (Educational gerontology) แนวคิดการพัฒนาเมืองแหงการเรียนรู (Learning city) แนวคิดการพัฒนาเมือง

สําหรับผูสูงอายุ (aging city) 

2.  กลยุทธที่สงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุมีงานทํา มีรายไดและเม่ือพนจากงานก็ยังคงมีรายไดไวเล้ียงชีพอยาง

ตอเน่ือง ทั้งน้ีเพราะปจจัยดานรายไดมีความสัมพันธทางบวกกับระดับพฤฒิพลังของผูสูงอายุ  รายไดนับวาเปนปจจัยพื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในปจจุบันจึงมีอิทธิพลตอระดับพฤฒิพลังโดยเฉพาะดานความม่ันคง เพราะ

รายไดเปนส่ิงที่จะเอ้ืออํานวยใหผูสูงอายุมีโอกาสไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกาย จิตใจ ความสัมพันธทางสังคม และ

สภาพแวดลอม รายไดทําใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัยที่เหมาะสม มีอาหารที่มีคุณคา ไดรับการบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพ และ

สามารถจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก สงผลใหผูสูงอายุพึงพอใจในชีวิต ดังน้ันผูที่มีรายไดสูงจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากน้ี

ปจจัยดานการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับระดับพฤฒิพลังของผูสูงอายุ เน่ืองจากการทํางานมีผลตอการดําเนินชีวิตใน

สังคมของบุคคลทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในชีวิต เพราะเปนการรับรูถึงการมีคุณคาในตนเองที่จะสามารถปฏิบัติกิจกรรม

ดานตาง ๆ ไดดวยตนเองและสงผลถึงคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุควรหาส่ิงทดแทนบทบาทและกิจกรรมที่สูญเสียไป เพ่ือการดํารงไว

ซ่ึงความพึงพอใจของผูสูงอายุ ผูสูงอายุบางคนยังคงทํางานตอเพื่อเหตุผลตาง ๆ ไดแก เพื่อหารายได เพื่อใหมีสุขภาพดี ยังสนุก

กับงาน และยังอยากมีเพื่อนอยู (United Nations, 2010) ดังน้ันแนวทางการพัฒนาผูสูงอายุใหมีพฤฒิพลังระดับสูง ตองมีกล

ยุทธที่สงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุมีงานทํา มีรายได และเม่ือพนจากงานก็ยังคงมีรายไดไวเล้ียงชีพอยางตอเน่ือง เชน การ

ขยายระยะเวลาการเกษียณอายุงาน  การใหเงินคาตอบแทนประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โครงการอาชีพเสริม

เพิ่มรายไดสําหรับผูสูงวัย ดังตัวอยางเชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงการการจางครูผูทรงคุณคาของ

แผนดิน โดยทําการจางครูที่เกษียณอายุราชไปแลว ที่มีความรูความสามารถและมิจิตวิญญาณความเปนครู กลับมาชวยสอนใน

สาขาวิชาหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนครู 

3. กลยุทธที่สงเสริมสนับสนุนผูสูงวัยดานสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง ทั้ง น้ี

เน่ืองมาจากมีการศึกษาพบวาปจจัยดานการตรวจสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับระดับพฤฒิพลังของผูสูงอายุเม่ือผูสูงอายุ

ไดรับการตรวจสุขภาพ สวนหน่ึงมาจากการมีสถานบริการสาธารณสุขที่ทั่วถึง มีหนวยบริการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ 

กลาวคือ เม่ือผูสูงอายุเขาไปใชสถานบริการสาธารณสุข เชน โรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน จะทําใหมีสุขภาพที่

ดีขึ้น สถานบริการสาธารณสุขเปนปจจัยที่สามารถสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมทางสุขภาพ และปจจัยดานการออกกําลังกายมี

ความสัมพันธทางบวกกับระดับพฤฒิพลังของผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุที่ออกกําลังกายเปนประจําจะมีระดับพฤฒิพลังสูงกวา
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ผูสูงอายุที่ออกกําลังกายไมเปนประจํา การออกกําลังกายมีประโยชนทั้งทางดานโครงสรางสรีระ บุคลิกภาพชวยทําใหอวัยวะ

ตาง ๆ ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชวยปองกันการเกิดโรค สรางความกระปรี้กระเปราและชวยลดความตึงเครียดทาง

สมองและจิตใจ รางกายและจิตใจจึงยังคงมีศักยภาพในการทํางาน ไมวาจะเปนการรวมกลุมทํากิจกรรมตาง ๆ ทางสังคม ทํา

ใหมีรายไดที่เพียงพอ สําหรับสรางความม่ันคงตอการดํารงชีพ ดังน้ันแนวทางการพัฒนาผูสูงอายุใหมีพฤฒิพลังระดับสูง จึง

จําเปนตองมีกลยุทธที่สงเสริมสนับสนุนผูสูงวัยดานสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง เชน การตรวจ

สุขภาพประจําครึ่งป  ระบบประกันสุขภาพจากหนวยงาน สวัสดิการสรางเสริมสุขภาพในรูปแบบตาง ๆ เชน การอบรมให

ความรูในการดูแลสุขภาพ การจัดการส่ิงเอ้ืออํานวยหรือส่ิงสนับสนุนการทํางานอยางมีสุขภาวะ สถานที่ทํางานนาอยู โครงการ

สรางความรักผูกพันองคกร โครงการเพื่อนพี่นองพึ่งพาสรางความสมานสามัคคีในองคกรและสรางคุณคาของผูอาวุโสในการ

ทํางาน โครงการอบรมธรรมะกับการทํางาน เปนตน 

 

บทสรุป 
 

จากแนวทางการพัฒนาผูสูงอายุใหมีพฤฒิพลังระดับสูงขึ้นดังกลาว จะเปนแนวทางใหผูสูงอายุ ครอบครัว ชุมชน

หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดนําไปใชใหเกิดประโยชน ผูสูงอายสุามารถชวยเหลือดุแลตัวเอง ครอบครัว เก้ือหนุน 

ชุมชนและสังคม รัฐควรใหการเก้ือกูลเพื่อใหเปาหมายผูสูงอายุมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีสังคมที่อบอุน มี

หลักประกันที่ม่ันคง มีศักดิ์ศรีเปนที่ยึดเหน่ียวทางจิตใจของครอบครัวและชุมชน และมีโอกาสเขาถึงขอมูลและขาวสารอยาง

ตอเน่ือง สรางจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาของผูสูงอายุการใหความรูแกประชาชนทุกวัย ในการเตรียมตัวเปนผูสูงอายุ

อยางมีคุณภาพ การผสมผสานบทบาทของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และรัฐอยางเหมาะสม จึงสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ใหมีพฤฒิพลังสามารถนําพลังความสามารถและประสบการณที่ส่ังสมมาเปนประโยชนในการขับเคล่ือนและพัฒนาทองถิ่น 

สังคมและประเทศชาติที่ยั่งยืนไดตอไป 
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บทคัดยอ  

 

บทความวิชาการน้ีเพื่อวิเคราะหการวางยุทธศาสตร การจัดทําแผนงานโครงการ และการใชระบบกํากับติดตาม

เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับพยาบาลในชุมชนเพื่อดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแบบพอเพียง พอประมาณ 

และสรางภูมิคุมกันที่ดีแกผูปวย ผูดูแล และครอบครัวในการดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน โดยยุทธศาสตรความเขาใจ

เริ่มตนจากการคนหาขอมูลที่มีอยูในชุมชน เขาถึงกลุมเปาหมายถึงสถานการณปญหาในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

ภายใต 4 แผนงาน จนสามารถทําใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับพยาบาลในชุมชนเพื่อดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง และพัฒนาอยางตอเน่ืองในอนาคต 

 

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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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2055 

1. บทนํา 
 

การพัฒนาแนวคิดของศาสตรพระราชา เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2489 จนถึงปจจุบัน โดยมีเสนทางการพัฒนาความคิดมา

ยาวนานและใชกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงผานโครงการตามพระราชดําริในการทดสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความ

เชื่อของแนวคิดที่ตองการสรางความยั่งยืนใหแกประเทศชาติและประชาชน คําวา “พอเพียง พอประมาณ และมีภูมิคุมกัน

ตัวเอง” คือจุดเริ่มตนของการทําใหเกิดประกายความคิดของการปรับตัวเพื่อพรอมรับกับการเปล่ียนแปลง ตลอดเวลาของ

แนวคิดน้ีมีสถานการณของโลก สถานการณของประเทศ เปนบททดสอบความสามารถของการลงมือปฏิบัติจริงตามแนวคิดน้ีมา

โดยตลอด ตลอดเวลา 72 ป ของการพัฒนาตามแนวคิดศาสตรของพระราชา  ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจริงทําให

ประชาชนไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืนในทุกมิติรวมถึงการทํางานในชุมชนซ่ึงบุคลากรทางการแพทยและการพยาบาลเปนบุคคล

หน่ึงที่ใกลชิดกับการทํางาน เปนผูลงมือปฏิบัติ และมองเห็นผลลัพธของการนําใชแนวคิดศาสตรของพระราชาเพื่อใหประชาชน

มีสุขภาพที่ดีเสมอมา 

ดังน้ันเสนทางการพัฒนาศาสตรของพระราชาถือเปนความรูขั้นพื้นฐานที่นําไปสูความเขาใจรากฐานความเชื่อของ

ปรัชญาการพัฒนา และถือเปนจุดเริ่มตนของการมองเสนทางการพัฒนาสูความสําเร็จของการทํางาน ซ่ึงบุคลากรทางการแพทย

และการพยาบาลควรทําความเขาใจเสนทางการพัฒนาและรากฐานความเชื่อกอนที่จะนําแนวคิดศาสตรของพระราชาไป

เทียบเคียงกับการทํางานในชุมชนแลวนําไปประยุกตใชในการวางแผนการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน โดยมูลนิธิม่ันพัฒนา 

ไดทําการสรุปประวัติศาสตรของศาสตรของพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืนไว (มูลนิธิม่ันพัฒนา, 2561) มีรายละเอียดดังน้ี  

พ.ศ. 2489 พระราชกรณียกิจชวงแรกเก่ียวกับดานสาธารณสุขเก่ียวกับการพัฒนาใหการแพทยมีความเจริญ มียา

รักษาโรคเรื้อรังเชน โรควัณโรค ดังน้ัน การพัฒนาดานสุขภาพในระยะน้ียังคงเนนการรักษาโรคแกประชาชน 

พ.ศ. 2511 วิถีการพัฒนาที่ยั่งยืนเนนการพัฒนาการประกอบอาชีพ มีพอใชพอกินในการประกอบอาชีพเพราะเชื่อวา

ผูมีอาชีพคือผูที่พึ่งตนเองไดยอมสามารถเจริญได ทั้งน้ีตองมีความประหยัด ระมัดระวังในการดําเนินชีวิต ดังน้ัน สุขภาพตองมา

จากการพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพ ระมัดระวังและสามารถจัดการปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพของตนเองได โดยการ

ประกอบอาชีพและมีความพอดีจะสงผลใหสุขภาพดีดวยเชนกัน    

พ.ศ. 2531 พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน บนพื้นฐานความเชื่อวา การพัฒนาเทคโนโลยีตอง

พัฒนาเพื่อใชเองในประเทศจึงควรสนับสนุนการคิดคนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะของประเทศและความตองการที่แทจริง 

ดังน้ันการทํางานในชุมชนควรเนนการใชทรัพยากรในพื้นที่เพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาสุขภาพในทุกมิติ  

พ.ศ. 2540 จากสภาวะวิกฤตทางการเงินในเอเชีย ทรงมีพระราชดํารัสในเรื่องการสรางภูมิคุมกันตนเองยามปกติและ

ยามวิกฤตใหฟนตัวไดเร็วขึ้น พอเพียง พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภ จะมีความสุข หากประชาชนมีวิธีคิดที่เขาใจความพอเพียง 

ความพอประมาณยอมทําใหเกิดความสมดุลซ่ึงเปนภูมิคุมกันทีท่ําใหผลตอสุขภาพของประชาชนดีตามมาทั้งทางกาย จิต สังคม 

และจิตวิญญาณ  

พ.ศ. 2542 นโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติภายใตคําที่รูจัก 

ในภาษาอังกฤษคือ Sufficiency economy ประหยัด ทําอะไรดวยเหตุผลแลวจะพอเพียง สงผลใหการทํางานในชุมชนตาม

นโยบายตองตระหนักถึงความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ ถายทอดแนวคิดปรัชญาเศรษณฐกิจพอเพียงแกประชาชน และการทํา

ใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีบนพื้นฐานของความพอเพียง 

พ.ศ. 2543 กระแสโลกาภิวัตนจะนําสูความยั่งยืน โดยกําหนดเปนเปาหมายการพัฒนาแหงสหัศวรรษที่องคการ

สหประชาชาติไดนําไปประกาศใชในการแกไขปญหา 3 ประการคือ ความยากจน  การลดการใชพลังงาน และลดความเหล่ือม

ลํ้าทางสังคม  (โคฟ อานัน, 2543 อางอิงใน มูลนิธิม่ันพัฒนา, 2561) จึงเกิดการปฏิรูประบบสุขภาพในการขับเคล่ือน 3 ภาคีคือ 

ภาควิชาการ ภาคการเมือง และภาคประชาชนตองอาศัยการมีสวนรวมในการทําใหสุขภาพเกิดขึ้นในระดับตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน จนเกิดสุภาวะของสังคม และกําหนดเปาหมายคือมี สุขภาวะที่ดี  
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พ.ศ. 2549  องคการสหประชาชาติไดถวายรางวัลเกียรติยศแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตรในฐานะผูนําสูงสุดในการพัฒนา (โคฟ อานัน, 2549 อางอิงใน มูลนิธิม่ันพัฒนา, 2561)  

 พ.ศ. 2550  องคการสหประชาชาติไดจัดทํารายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปพ.ศ. 2550 แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการพัฒนาคน (โจแน เมอริน โซเทรส, 2550 อางอิงใน มูลนิธิม่ันพัฒนา, 2561) 

พ.ศ. 2558 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติไดกําหนดวา การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเปนเปาหมายของ

ประชาคมโลกในป พ.ศ. 2558-2573 ระบบสุขภาพไดปรับขยายเปาหมายของการพัฒนาดานสุขภาพสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย

ระบบสุขภาพตองปรับขยายวิธีการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายใหผลลัพธทีเ่กิดขึ้นกับประชาชนในทุกมิติ  

พ.ศ. 2559 สืบสานพระปณิธานโดยรัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาตอยอดพระราชกรณียกิจตาง ๆ โดยนําแนวคิดการ

พัฒนาอยางยั่งยืนมาเปนเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศสืบตอไป  

พ.ศ. 2560 สหประชาชาติไดจัดทํารายงานการพัฒนาคนของสหประชาชาติโดยยกยองวา แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมีความยิ่งใหญและสงผลใหสหประชาชาติได

ตระหนักถึงความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจ เปนการเตือนสภาวะของโลกถึงความไมยั่งยืนของการใชทรัพยากรธรรมชาติ การสราง

สมดุลและการตั้งเปาหมายของความยัง่ยืนคือเสนทางของการพัฒนา (โจแน เมอริน โซเทรส, 2560 อางอิงใน มูลนิธิม่ันพัฒนา, 

2561)  

จากแนวคิดศาสตรพระราชาดังกลาวจะเห็นไดวา หากการทํางานในชุมชนมีการนําใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาสุขภาพของไดประชาชนในชุมชนสามารถทําไดทุกมิติทั้งการรักษาโรค การปองกันโรค การเฝาระวังโรค และการ

ฟนฟูสภาพ โดยผูปฏิบัติงานในชุมชนตองมีพื้นฐานความเขาใจ ดังน้ันจากบทความน้ีมีวัตถุประสงคเทียบเคียงกับการทํางานใน

ชุมชนและยกตัวอยางกรณีศึกษาที่นําศาสตรของพระราชาไปประยุกตใชในการวางแผนการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน

โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน เน่ืองจากสถานการณการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการ

ดูแลรักษาตอเน่ืองสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองยังเปนสถานการณที่นาเปนหวง ผลการสํารวจของสํานักหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ. 2554 (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต,ิ 2554) ไดทําการสํารวจสุขภาพพบวา ผูปวยที่เปนโรค

กลุมเส่ียงสูงอยางโรคหลอดเลือดสมอง ยังมีปญหาระบบการจัดการในชุมชน ระบบการสงตอไปยังสถานบริการ ไมสามารถ

จัดการเบื้องตนไดรวมถึงไมสามารถเขาถึงระบบบริการไดทั้งหมด เกิดปญหาทั้งการจัดการเบื้องตนและการสงตอไปยังสถาน

บริการที่มีศักยภาพสูงหรือการสงกลับเพื่อมายังหนวยบริการสุขภาพใกลบานเพื่อการดูแลตอเน่ืองโดยมีความพยายามในการทํา

ใหเกิดระบบของการบริหารจัดการดวยตนเอง พึ่งพาตนเองตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ถึงแมวาสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจะสรางเครือขายระบบ FASTTRACT โรงพยาบาลแมขาย (กาญจน

ศรี สิงหภู พัชรินทร อวนไตร อรกานต แสงมีคุณ  สมศักดิ์ เทียมเกา, 2554) หรือมีการใหความรูแกประชาชนในการดูแลและ

กระตุนตนเอง รวมถึงปรับบริการของสถานบริการสุขภาพทุกระดับเห็นความสําคัญของการสงตอ การสรางระบบการจัดการ

ในชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครในแตละชุมชน มีระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในตําบล มีระบบชองทางดวนใน

การรองรับผูปวยเหลาน้ีในโรงพยาบาล (สถาบันประสาทวิทยา, 2557) หรือแมกระทั่งการดูแลตอเน่ืองที่บาน แตผูปวยกลุม

เส่ียงสูงน้ียังไมสามารถไดรับการดูแลหรือการจัดการเบื้องตนเม่ือเกิดภาวะวิกฤตฉุกเฉินจนสามารถเขาถึงบริการไดอยางรวดเร็ว

และปลอดภัยตอชีวิต อาทิ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันพบรอยละ 50 ที่เสียชีวิตกอนมา

โรงพยาบาล มาโรงพยาบาลชากวา 12 ชั่วโมง (กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2557) รวมถึงผูดูแลผูปวยกลุมน้ีไมมี

ความตระหนักและขาดความเขาใจในการดูแลผูปวย (จตุพงษ พันธวิไล ภูพิงค  เอกะวิภาต สายสมร บริสุทธ์ิ, 2557) ผูดูแลไม

สามารถจัดการปญหาเรื่องเวลา เรื่องการเงินที่จะใชในการดูแล และไมสามารถจัดการดูแลเม่ือเกิดอาการหรือจัดการเบื้องตน

ในการจัดการสงตอไปยังโรงพยาบาลไดทันเวลา (หทัยชนก บัวเจริญ, 2560)  จากสถานการณดังกลาวทําใหเห็นวา การดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนเปนสถานการณที่พยาบาลชุมชนตองมีหลักคิดและตองมีการยึดม่ันในหลักการ หากมีการ

กําหนดยุทธศาสตร จัดทําแผนงานโครงการ วางระบบกํากับติดตามเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบาย 
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จึงทําใหบทความน้ีตองการนําเสนอตัวอยางการวิเคราะหการวางยุทธศาสตร การจัดทําแผนงานโครงการ และการใชระบบ

กํากับติดตามเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับพยาบาลในชุมชนเพื่อดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแบบ

พอเพียง พอประมาณ และสรางภูมิคุมกันที่ดีแกผูปวย ผูดูแล และครอบครัวในการดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชมุชน   

 

2. วัตถุประสงคของบทความ 
 

เพื่อวิเคราะหการวางยุทธศาสตร การจัดทําแผนงานโครงการ และการใชระบบกํากับติดตามเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ของการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับพยาบาลในชุมชนเพื่อดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแบบพอเพียง พอประมาณ และสราง

ภูมิคุมกันที่ดีแกผูปวย ผูดูแล และครอบครัวในการดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน   

 

3. ศาสตรของพระราชากับการทํางานในชุมชน 
 

3.1 พระราชดํารัสเกี่ยวดานงานสาธารณสุข   

จากการทบทวนพระราชดํารัสเก่ียวกับการทํางานสาธารณสุขหรือการทํางานในชุมชนน้ัน พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไดทรงมีพระราชดํารัสดังน้ี  

“... การรักษาความสมบูรณแข็งแรงของรางกายเปนปจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่ม่ันคงเพราะรางกายที่

แข็งแรงน้ันโดยปกติจะอํานวยผลใหสุขภาพจิตใจสมบูรณดวย และเม่ือมีสุขภาพสมบูรณดีพรอมทั้งรางกายและจิตใจแลวยอมมี

กําลังทําประโยชนสรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองไดเต็มที่ ทั้งไมเปนภาระแกสังคมดวย คือ เปนแตผูสรางมิใชผู

ถวงความเจริญ...”  

พระบรมราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในพระราชพิธีพระราชา

ทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหิดลเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2522  ทรงใหความสําคัญกับการสาธารณสุขระยะยาวดวย 

นอกจากพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหสําหรับงานดานการศึกษาคนควาและวิจัยแลว ยังโปรดเกลาฯใหมีการสราง

บุคลากรทางการแพทยทั้งดานการรักษาพยาบาลและทันตกรรม มูลนิธิอานันทมหิดลในพระราชูปถัมภตั้งแตป พ.ศ. 2548 

เปนตนมา ใหทุนการศึกษาบัณฑิตแพทยที่ มีผลการเรียนยอดเยี่ยมเพื่อศึกษาตอยังตางประเทศใน 2 สาขาวิชา ค ือ 

แพทยศาสตรและทันตแพทยศาสตร ทั้งน้ีเพื่อสรางผูนําที่จะไดกลับมาทําคุณประโยชนใหประเทศชาติ และชวยเหลือ

ประชาชนตอไป ในระดับหมูบาน งานสงเสริมสุขภาพอนามัยและปองกันโรคในระยะยาวเปนการฝกอบรมราษฎรอาสาสมัคร

ตามหมูบานยากจนหางไกลตาง ๆ ใหมีความรูเรื่องการสาธารณสุขมูลฐาน การดําเนินการครั้งแรกคือในป พ.ศ. 2524 ที่จังหวัด

เชียงใหม “หมอหมูบาน” นําความรูเชนการปฐมพยาบาลเบื้องตน การปองกันโรคเบื้องตนอยางงาย ๆ โภชนาการที่ดี วิธี

ติดตอกับหนวยราชการเพื่อขอรับการรักษา เปนตน ถายทอดใหประชาชนในทองถิ่นของตนเอง เปนการสอนใหรูจักระวังรักษา

สุขภาพดวยตนเอง จะเห็นไดวา งานดานสาธารณสุขที่ดําเนินการมาสะทอนใหเห็นวา การลงมือปฏิบัติดวยหลักการของศาสตร

พระราชาสงผลของความสําเร็จที่ชัดเจนและสามารถนํามาประยุกตใชกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนไดตาม

บทบาทของพยาบาลวิชาชีพไดเชนกัน  
 

3.2 การวิเคราะหการนําใชศาสตรของพระราชา  

จากการทบทวนวรรณกรรมไดมีผูศึกษาศาสตรพระราชาและวิเคราะหองคประกอบของการนําใชศาสตรของ

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 ส่ิงแวดลอม 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 ตองประยุกตใชอยางยั่งยืน ไมยึดติดตํารา ปรับตามบุคคล ภูมิสังคม สภาพพื้นที่และสถานการณ 

ตัวอยางของการประยุกตแหงศาสตรพระราชาไดแก โครงการพระราชดําริกวา 4,000 โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม แกลงดิน 

แกมลิง ฝนหลวง กังหันนํ้าชัยพัฒนา หญาแฝก เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ สถานีวิทยุ อส ถนนวงแหวน ถนนรัชดาภิเษก ทางดวนลอย

ฟาถนนบรมราชชนนี สะพานพระราม 8 ฟอนทไทยจิตรลดา และเสาอากาศสุธี เปนตน 

3.2.4 ผลลัพธของศาสตรพระราชาคือแผนดินธรรมและประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยามอันเปนการ

พัฒนาอยางยั่งยืน  
 

   

(อานนท ศักดิ์รวิชญ. 2560)  

 

4. ศาสตรของพระราชากับแนวทางการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน  
 

บทวิเคราะหน้ีเปนการเชื่อมโยงมุมมองของหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับประสบการณในการดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองในชุมชนและบทสรุปจากการนําผลงานวิจัย งานบริการวิชาการที่ผูเขียนไดมีประสบการณมาเทียบเคียงและ

สรุปออกเปนแนวทางการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนตามศาสตรของพระราชา โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

4.1 การวางยุทธศาสตรศาสตรพระราชากับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง   

หลักการการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจําเปนตองมีความเขาใจ โดยมีวิธีการคนหาความเขาใจเริ่มตนจากการ

คนหาขอมูลที่มีอยูในชุมชน ระบบสนับสนุนการดูแลในปจจุบัน แกนนําในการชวยดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง การใช

ขอมูลเชิงประจักษ การวิจัยและพัฒนา การทดลองจนไดผลจริง เขาถึงกลุมเปาหมายถึงสถานการณปญหาในการดูแลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมอง สรางวิธีคิดในการองคความรูในการจัดการปญหาที่เกิดขึ้นจากการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใน
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ชุมชนดวยตนเองและอาศัยเครือขายในการจัดการและการดูแลบนพื้นฐานของทุนและศักยภาพที่มีในชุมชน รวมถึงการพัฒนา

วิธีการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนดวยตนเอง คนหาวิธีการใหผูปวยและครอบครัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

หาวิธีการจัดการปญหาดวยตนเอง และหนุนเสริมตนแบบของครอบครัวในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในการพัฒนา

ตนแบบของการเผยแพรความรู   
 

4.2 การจัดทําแผนงานโครงการศาสตรพระราชากับการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง  

จากประสบการณการทําวิจัย การบริการวิชาการเก่ียวกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนพบวา การดําเนินการ

สวนใหญเนนการจัดทํา 4 แผนงานดังน้ี  

แผนงานการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะผูดูแลและครอบครัวในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เปนกระบวนการ

จัดทําโครงการโดยใชการเขาถึงความสามารถของผูดูแลและเสริมองคความรูของผูดูแลและครอบครัวโดยนําใชภูมิปญญา

ทองถิ่นมารวมในการจัดการปญหาเชน การจัดทําเมนูอาหารพื้นถิ่นสําหรับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง การสอนเรื่อง

การเคล่ือนยายแบบคนเดียวแกผูดูแล การบริการจัดการความเครียดดวยการใชแหลงเรียนรูในชุมชน การดูแลกิจวัตร

ประจําวันแกผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (วาสนา มูลฐี สุปรีดา ม่ันคง ยุพาพิน ศิรโพธ์ิงาม และ สิริรัตน ลีลาจรัส, 2559) เปน

การนําใชศาสตรของพระราชาในการเขาใจฐานการพัฒนา (หทัยชนก บัวเจริญ และคณะ, 2560)     

แผนงานระบบการสงตอผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดยนําใชศักยภาพคนในชุมชน จุดเริ่มตนจากการนําใชหนวยงาน

กูชีพกูภัย การทําเสนทางแผนที่ขอความชวยเหลือเพื่อนบานพรอมเบอรโทรศัพท แนวการรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ณ 

จุดเกิดเหตุ โดยการนําใชศักยภาพของรพ.สต. เปนการนําใชศาสตรของพระราชาในดานการเขาถึง เปนฐานในการพัฒนา     

แผนงานพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เปน

กระบวนการจัดทําโครงการโดยใชการเขาถึงความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานโดยการพัฒนาศักยภาพ

และองคความรูในการจัดการปญหาเชน การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ณ จุดเกิดเหตุ โดยเนนการใหออกซิเจนและการ

วัดสัญญาณชีพ การสอนเรื่องการเคล่ือนยาย (สถาบันประสาทวิทยา, 2550) เปนการนําใชศาสตรของพระราชาในการพัฒนา

เปนฐานพัฒนาตอไป     

 แผนงานพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีในการเขาถึงการดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน เปนการจัดทําส่ือการสอน

โดยใชการออกแบบส่ือที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ และออกแบบส่ือที่ตรงตามสภาพปญหาการจัดการของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน ผูดูแลและครอบครัว กูชีพกูภัย เชน สติ๊กเกอรเบอรโทรเพื่อนบานยามฉุกเฉิน แบบประเมิน ณ จุด

เกิดเหตุสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ผูดูแลและครอบครัว กูชีพกูภัย (Hathaichanok Buajaroen, et al., 

2017) เปนการนําใชศาสตรของพระราชามาประยุกตใชการเขาถึงโดยการสรางปญญา  
 

4.3 การใชระบบกํากับติดตามเพื่อดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตามเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน   

 เน่ืองจากองคการสหประชาชาติไดกําหนดใหการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนหน่ึงในวาระสําคัญของ “เปาหมายการพัฒนา

สหัสวรรษ” พ.ศ. 2543-2550 หรือ “Millennium Development Goals – MDGs 2000-2015” ซ่ึงประสบความสําเร็จ

เปนอยางดี และเพื่อใหเกิดความตอเน่ือง ในการประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General 

Assembly) ประกาศใช “เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2558-2573” หรือ “Sustainable Development Goals -

SDGs 2015-2030” (World Stroke Organization. 2015)  ซ่ึงในรายละเอียดไมไดมีการระบุเรื่องเปาหมายความยั่งยืนใน

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองอาจจะเชื่อมโยงเปนเปาหมายยอยในตัวชี้วัดที่ 3 ในดานการสรางสุขภาวะที่ดี ดังน้ันการจะ

ทําใหไปบรรลุเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืนไดโดยมีระบบและกลไกดวยกระบวนการพยาบาลในการกํากับติดตามคือ 

การประเมินภาพของผูปวยและครอบครัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง การวินิจฉัยปญหาการดูแลผูปวยและครอบครัวของ

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง การวางแผนการดูแลผูปวยและครอบครัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง การดําเนินการผู ดูแล
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ปวยและครอบครัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และประเมินผลการดูแลผูปวยและครอบครัวของผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง รวมกับการปรับการดูแลอยางตอเน่ืองและนํามาพัฒนาจัดการปญหาการดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนได เช น 

ระบบการใหคําปรึกษาของศูนยสุขภาพชุมชน ระบบการเยี่ยมบานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

 

5. บทสรุป   
 

บทความน้ีเปนตัวอยางของการลงมือปฏิบัติตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเชื่อวา การดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองในชุมชนเปนสถานการณทีส่ะทอนในวงการวิชาชีพการพยาบาลไดหลักคิดและหลักการทํางานในชุมชนของ

พยาบาลภายใตการทํางานแบบมีรูปแบบยุทธศาสตร จัดทําแผนงานโครงการ วางระบบกํากับติดตามเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบาย และสามารถทําใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับพยาบาลในชุมชนเพื่อดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแบบพอเพียง พอประมาณ และสรางภูมิคุมกันที่ดีแกผูปวย ผูดูแล และครอบครัวในการดูแลโรค

หลอดเลือดสมองในชุมชนและพัฒนาอยางตอเน่ืองในอนาคต   
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกร ของพนักงาน

ฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด 2) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษา

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน 

อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด ไดจํานวนขนาดตัวอยาง 247 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่คารอยละ คาเฉล่ีย 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 แตกตางกันสงผลใหระดับความ

ผูกพันตอองคกร แตกตางกัน สวนเพศ ที่แตกตางกัน ไมสงผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน และผลการวิเคราะห

ความสัมพันธ พบวา คุณภาพชีวิตตามการรับรูของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย 

จํากัด โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา กับความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 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  

 

คนเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดอยางหน่ึง ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

และการสรางความผูกพันตอองคกรเปนสวนหน่ึงในการสรางกลยุทธในการพัฒนาศักยภาพของการแขงขันอุตสาหกรรม 

เพื่อใหคนที่มีอยูในองคกรมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณใหองคกรบรรลุ

เปาหมายสูงสุดตามวัตถุประสงคที่คาดการณไว และจากสถิติการลาออกของพนักงานฝายปฏิบัติการบริษัทเอ็นอีซี โทคิน 

อิเล็กทรอนิกสประเทศไทย จํากัด น้ัน มีการลาออกเปนจํานวนมากเฉล่ียสูงถึงรอยละ 34.90 ในปที่ผานมา ซ่ึงมีอัตราการ

ลาออกเกินเปาหมายที่กําหนดไว (แหลงที่มา : ฝายบุคคลของบริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด วันที่ 

10 มกราคม พ.ศ. 2560) จากปญหาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการในทํางานกับ

ความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด เพื่อเปนแนว

ทางการเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน และเพื่อใหทราบถึงปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันตอองคกรของบุคลากรวามี

ปจจัยอะไรบางที่จะสามารถเสริมสรางระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานใหดียิ่งขึ้นเพื่อใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร อยู

กับองคกรไดนานมีความรูสึกที่เปนสวนหน่ึงขององคกร มีความทุมเทใหกับการปฏิบัติงานอันเปนประโยชนกับองคกรเพื่อที่จะ

ทําใหผลประกอบการบรรลุตามเปาหมาย รวมถึงสามารถที่จะนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาในกระบวนการ

บริหารทรัพยากรมนุษย 

 

2. วัตถุประสงค 

 

1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกร ของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี 

โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส 

ประเทศไทย จํากัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ 

บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด 

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ 

บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด  ซ่ึงมีตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคคล และคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคกร  
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                       ตัวแปรตน                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. สมมติฐานของการวิจัย 

 

1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลใหระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี 

โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด แตกตางกัน 

2. คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี 

โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด 

 

5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550, น. 42-57) ไดกลาววา ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 

สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลาน้ี เปนลักษณะทางประชากรศาสตรที่สําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากร

ที่ชวยกําหนด และมีประสิทธิผลตอการกําหนดเปาหมาย รวมทัง้งายตอการวัดมากกวาตัวแปรอ่ืน 

คัมม่ิง และวอรเลย (Cummings & Worley, 2015) ไดกลาวถึง องคประกอบที่ชี้วัดถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของ

พนักงาน ประกอบดวย 8 ประการ ดังน้ี ผลตอบแทน ความปลอดภัยในการทํางาน การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 

ความกาวหนาและความม่ันคง สังคมสัมพันธ การบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภูมิใจในองคกร 

อลัน และเมเยอร (Allen & Meyer, 1990) กลาววา ความผูกพันตอองคกรประกอบดวย 3 ดาน คือ ความผูกพัน

ดานความรูสึก ความผูกพันดานความตอเน่ือง และความผูกพันดานบรรทัดฐานทางสังคม 

  
 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. รายไดตอเดือน 

5. ระดับการศึกษา 

6. อายุการทํางาน ความผูกพันตอองคกร 

1. ความผูกพันดานความรูสึก 

2. ความผูกพันดานความตอเน่ือง 

3. ความผูกพันดานบรรทัดฐานทางสังคม 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

1. ดานผลตอบแทน 

2. ดานความปลอดภัยในการทํางาน 

3. ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 

4. ดานความกาวหนาและความม่ันคง 

5. ดานสังคมสัมพันธ 

6. ดานการบริหารงาน 

7. ดานภาวะอิสระจากงาน 
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6. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 

ประชากรที่ทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด ไดแก พนักงาน บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส 

ประเทศไทย จํากัด ที่ปฏิบัติงานอยูในเฉพาะฝายปฏิบัติการเทาน้ัน รวมจํานวนทั้งส้ิน 641 คน จะแบงออกเปน 3 แผนก คือ 

คือ แผนกขึ้นรูปเม็ดแทนทาลัมและขางานขั้วบวก (Pellet Line), แผนกสรางชั้นขั้วลบ (Chemical line) และแผนกประกอบ

ชิ้นงานสําเร็จรูป (Assembly line) ขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 247 คน ความคาดเคล่ือนของการกําหนดตัวอยางระดับ

ชวงความเชื่อม่ัน 95% โดย ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multiple Random Sampling)  

   

ตารางที่ 1 กําหนดสัดสวนและแบงกลุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ 

ลําดับ ฝาย/แผนก จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง รอยละ 

1 Pellet Line 101 39 16 

2 Chemical Line 142 55 22 

3 Assembly Line 398 153 62 

รวม 641 247 100 

  

7. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายไดตอ

เดือน ระดับการศึกษา อายุการทํางาน  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการความผูกพันตอองคกร 

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

การหาคาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน

พิจารณา ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเน้ือหา แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) คือ 0.95 

การหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ นําแบบสอบถามฉบับรางที่ทําการปรับปรุงแกไขเสร็จแลวไปทดลองใช (Try Out) 

กับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อม่ัน(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนํา

ขอมูลที่ไดมาหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coeffcient) ของครอนบาค จะตองไดคา Cronbach’s Alpha มากกวาหรือ

เทากับ  0.70จึงจะถือวาแบบสอบถามชุดน้ียอมรับได คือ 0.89 

 

8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

 

คารอยละ (Percentage), คาเฉล่ีย (Mean) ใชในการแปลความหมายของขอมูลตางๆ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation หรือ S.D)  

ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระจากกันใช

ทดสอบคาที (t-test) และสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุมขึ้นไปโดยใชสถิติทดสอบคาเอฟ 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

2068 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

(F-test) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ใชการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคู 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%) ตามลําดับ ระดับการศึกษา สวนใหญ อนุปริญญา (ปวส.)จํานวน 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 ดังน้ี 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

ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ( 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 ดังน้ี ดาน

ความรูสึก ( X   = 3.97, S.D. =0 .38) รองลงมา คือ ดานบรรทัดฐานสังคม ( X  = 3.92, S.D. = 0.49) และดานความ

ตอเน่ือง ( X  = 3.91, S.D. = 0.47) ตามลําดับ 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2069 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตารางที่ 2  แสดงสรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลใหระดับความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด แตกตางกัน 

ลําดับ สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

1 
พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัดที่มี

เพศที่แตกตางกัน มีผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน  
 

2 
พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัดที่มี

อายุที่แตกตางกัน มีผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

 
 

3 
พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัดที่มี

สถานภาพสมรสที่แตกตางกัน มีผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

 
 

4 
พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัดที่มี

รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

 
 

5 
พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัดที่มี

ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

 
 

6 
พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด ที่มี

อายุการทํางานที่แตกตางกัน มีผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

 
 

 

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

พนักงานฝายปฏิบตัิการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ความผูกพันตอองคกร 

คาความสัมพันธ (r) P-Value ระดับความสัมพันธ 

ดานผลตอบแทน 0.197** 0.002 ต่ํามาก 

ดานความปลอดภัยในการทํางาน 0.401** 0.002 ต่ํา 

ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 0.232** 0.000 ต่ํามาก 

ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน -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 0.298 ต่ํามาก 

รวม 0.341** 0.000 ต่ํา 
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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 

คุณภาพชีวิตตามการรับรูของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด โดยรวมมี

ความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา กับความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 

10 สรุปผลการวิจัย 

 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ 

บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด สามารถสรุปผลไดดังตอไปน้ี 

พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัดสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 - 

40 ป สถานภาพสมรสมีรายไดตอเดือน 10,000-15,000 บาทระดับการศึกษา อนุปริญญา และสวนใหญมีอายุการทํางาน 4 - 

6 ป ผลวิเคราะหดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน และดานความผูกพันตอองคกร ตามระดับความคิดเห็นของพนักงานฝาย

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด โดยรวม มีระดับความคิดเห็น มากทุกขอ  

การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลใหระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝาย

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด แตกตางกัน ผลการวิเคราะหพบวา พนักงานฝาย

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด ที่มี อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา อายุ

การทํางาน แตกตางกันสงผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐาน และพนักงานฝายปฏิบัติการ 

บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัดที่มีเพศ แตกตางกัน ไมสงผลใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

จึงปฏิเสธสมมติฐาน   

การทดสอบสมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝาย

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัดคุณภาพชีวิตตามการรับรูของพนักงานฝายปฏิบัติการ 

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 ดังน้ี ดานการบริหารงาน รองลงมาคือ ดานความ

ปลอดภัยในการทํางานดานการพฒันาศักยภาพของผูปฏิบัติงานดานผลตอบแทนดานความภูมิใจในองคกรดานภาวะอิสระจาก

งานดานสังคมสัมพันธ  และดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ตามลําดับ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ รัตนาภรณ  

บุญมี (2558) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับ คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนาดี ผลการวิจัยพบวา พนักงาน

เทศบาลตําบลนาดี มีคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมอยูในระดับดี โดยดานที่มีระดับคุณภาพชีวิตมากที่สุด คือ ดานความ

ภูมิใจในองคกร รองลงมา คือ ดานความกาวหนา ดานสภาพที่ทํางานปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ และดานภาวะอิสระ

ในการปฏิบัตงิานดานสังคมสัมพันธดานลักษณะการบริหารงาน ดานคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ตามลําดับและดานที่

มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน  
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ความผูกพันตอองคกร ตามระดับความคิดเห็นของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส 

ประเทศไทย จํากัด โดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังน้ีดานความรูสึก  รองลงมา คือ ดานบรรทัด

ฐานสังคมและดานความตอเน่ือง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มาลัยทิพย  จันทรเทศ (2558) ศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพันธ

ระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จํากัด พบวา ความ

ผูกพันตอองคกรของพนักงานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ดานความรูสึก 

รองลงมา คือ ดานบรรทัดฐานทางสังคม และดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานความตอเน่ือง ตามลําดับ   

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี 

โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา คุณภาพชีวิตตามการรับรูของพนักงานฝายปฏิบัติการ 

บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา กับความผูกพันตอองคกร

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จึงยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุทธพงศ  ออนจันทรอบ (2558) 

ทําการศึกษาเก่ียวกับเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร กรมทรัพยากรนํ้า 

(สวนกลาง) กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

12. ขอเสนอแนะจากงานวิจัย  

 

ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลใหระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิส 

ประเทศไทย จํากัด แตกตางกัน มีดังน้ี อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และอายุการทํางาน ดังน้ัน ผูบริหารจึง

ควรพิจารณาและใหความสําคัญในเรื่องปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน เพื่อจัดแผนพัฒนาและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย

ใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท  

คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการบริหารงาน บริษัทควรใหการเคารพในสิทธิและความเสมอภาคในการทํางาน ของ

พนักงานใหมากขึ้น  ดานความปลอดภัยในการทํางาน บริษัทควรมีการตรวจสอบสภาพแวดลอม เชน แสงสวาง อุณหภูมิ และเสียง

ในสถานที่ทํางานใหมีความเหมาะสมทําใหสามารถปฏิบัติงานไดสะดวกสบาย ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน บริษัทควร

ที่จะการปรับปรุงและนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน ดานผลตอบแทน สวัสดิการ เงินเดือน ควรมีการพิจารณาใหมีความ

เหมาะสม กับปริมาณงาน ความรับผิดชอบ ความรูความสามารถและยุติธรรม เพื่อใหเกิดความเสมอภาค และเปนแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพมากกวาเดิม ดานความภูมิใจในองคกร บริษัทควรใหความสําคัญในผลงานของพนักงานทําให

พนักงานรูสึกภูมิใจและมีความกระตือรือรนในการทํางานเพื่อสรางชื่อเสียงใหกับบริษัท ดานภาวะอิสระจาก บริษัทควรที่จะ

พิจารณาปริมาณงานที่รับผิดชอบใหมีความเหมาะสมกับตําแหนง หนาที่ การจัดสรรเวลาการทํางานใหมีความสมดุล ดานสังคม

สัมพันธ ระหวางผูปฏิบัติงานตองใหความเคารพสิทธิสวนบุคคล และเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน ดานความกาวหนาและความ

ม่ันคงในงาน บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานมีโอกาสที่จะเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน พัฒนาความเจริญเติบโตใน

หนวยงานของพนักงานแตละฝาย มากยิ่งขึ้น ทําใหพนักงานมีความเชื่อม่ันในความม่ันคงของบริษัท  

ความผูกพันตอองคกร ความผูกพันดานความรูสึก บริษัทควรที่จะพิจารณากฎระเบียบขอบังคับและวัฒนธรรมของ

บริษัท เพื่อใหปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ความผูกพันดานบรรทัดฐานสังคม บริษัทสรางความเชื่อม่ันเชื่อมั ่นในนโยบาย

วัตถุประสงค และเปาหมายที่สามารถทําใหบริษัทประสบความสําเร็จได ใหแกพนักงานวาบริษัทเปรียบเหมือนบานหลังที่สอง ทํา

ใหพนักงานรูสึกวาตองทํางานใหกับองคกรน้ีตอไปเพื่อตอบแทนส่ิงดี ๆ ที่บริษัทมอบให ความผูกพันดานความตอเน่ือง บริษัทควร

ที่จะสรางความเชื่อม่ันใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานในองคกรน้ีจนกวาจะเกษียณอายุ มีการพิจารณาเพิ่มสวัสดิการและรูปแบบ

การจัดการที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันเพื่อใหพนักงานตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองคกรน้ีตอไป 
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13. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 

 1. เพื่อใหสามารถอธิบายการทําวิจัยไดอยางครอบคลุมภายใตองคกรเดียวกัน ในการทําการวิจัยในครั้งตอไป ควร

ทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรเพื่อเปรียบเทียบความผูกพันในแผนกอ่ืน ๆ เพื่อที่จะสามารถนํา

ขอมูลไปแกไขปญหาตาง ๆ ใหครอบคลุมมากขึ้น 

 2. จากผลการวิจัยในครั้งน้ีทําใหทราบวาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรใน

เชิงปริมาณ เพื่อใหการศึกษาวิจัยในครั้งตอไปมีประโยชนเพิ่มมากขึ้นควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพิ่มดวย  
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ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบรกิารของการไฟฟา 

สวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) 

Customer’s Expectation and Satisfaction towards Service Quality of  

Provincial Electricity Futhority Samut-Sakhon 2 (Banphaeo) 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 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 สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่        

คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบทีแบบเปนอิสระ การวิเคราะหแบบทีแบบไมเปนอิสระ      

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะหสหสัมพันธ และการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา 

1.  ความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) 

โดยรวมอยูในระดับมาก 

2.  ความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) 

โดยรวมอยูในระดับมาก 

3.  การเปรียบเทียบความแตกแตกระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของ

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ  

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน 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, One-

way 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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มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2075 

1. บทนํา 

การใชไฟฟาเริ่มเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายในเขตพระนคร มีประชาชนตองการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นและแพรหลายไปสู

สวนภูมิภาค ดังน้ันในป พ.ศ. 2472 ไดมีการจัดตั้งแผนกไฟฟาขึ้นใน กองสุขาภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เพื่อ

จําหนายกระแสไฟฟาไปยังหัวเมืองตางๆ และไดกอสรางไฟฟาที่เทศบาลเมืองนครปฐมขึ้นเปนแหงแรก ในป พ.ศ. 2473 

กิจการไฟฟาสวนภูมิภาคเจริญขึ้นเปนลําดับ จนกระทั่งรัฐบาลไดสถาปนาการไฟฟาสวนภูมิภาคขึ้น การไฟฟาสวนภูมิภาค หรือ 

กฟภ. เปนรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภค สังกัดในกระทรวงมหาดไทย ไดรับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวน

ภูมิภาคพุทธศักราช 2503 เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2503 มีภาระหนาที่หลัก คือ การผลิตจัดใหไดมา จัดสงและจําหนาย

พลังงานไฟฟาใหแกประชาชนธุรกิจอุตสาหกรรมตางๆ ในเขตจําหนาย 73 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเวนกรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี และสมุทรปราการ  

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ไดเริ่มกอตั้งขึ้นเม่ือป 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

ติดตั้งไฟฟาประเภทบานที่อยูอาศัย ประเภทกิจการขนาดเล็กที่เปนการขอใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจรวมกับที ่อยูอาศัย 

ประเภทอุตสาหกรรมและสวนราชการ แตละแผนกมีการใหบริการในหลายดานแตกตางกันออกไป (การไฟฟาสวนภูมิภาค 

2560 ก (ออนไลน)  

ภารกิจของการไฟฟาสวนภูมิภาคมีหนาที่จัดหาและใหบริการพลังงานไฟฟาและธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง ทั้งในประเทศและ

ประเทศขางเคียงไดตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งดานคุณภาพและ

บริการโดยการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสภาพ

ตลาด มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม จึงทําใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) มีการพัฒนา

ในดานบริการอยางเสมอ มุงเนนเพื่อใหลูกคาหรือประชาชนที่มาขอรับบริการเกิดความคาดหวังและความพึงพอใจตอการ

ใหบริการ ในการดําเนินงานที่ผานมายังพบปญหาดานการใหบริการการแกกระแสไฟฟาขัดของ โดยปญหาดังกลาวเก่ียวของ

กับพนักงาน อุปกรณใหบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงสถานที่ ซ่ึงปญหาเหลาน้ีสงผลโดยตรงตอความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของประชาชนทั้งส้ิน (การไฟฟาสวนภูมิภาค 2560 ข (ออนไลน) 

ดังน้ันจากปญหาที่กลาวมาขางตน จึงทําใหผูศึกษาสนใจที่จะทําการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใช

ไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) เพื่อใหทราบถึงระดับความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของผูใชไฟฟาตอการใหบริการ 

 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2  

2.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2  

3.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกแตกระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของ

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถกําหนดสมมติฐานในการทําวิจัยไดดังน้ี 

1.  ปจจัยสวนบุคคล มีผลตอความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

สมุทรสาคร 2 (บานแพว) 
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2.  ปจจัยสวนบุคคล มีผลตอความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

สมุทรสาคร 2 (บานแพว) 

3.  ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

สมุทรสาคร 2 (บานแพว) มีความแตกตางกัน 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของเพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงจะแบงสาระของการ

ทบทวนวรรณกรรมไดดังน้ี 

4.1. แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง 

สุรางค จันทรเอม (2540:5) กลาววา ความคาดหวัง หมายถึง ความเชื่อวาส่ิงใดนาจะเกิดขึ้นและส่ิงใดบางนาจะไม

เกิดขึ้น ความคาดหวังจะเกิดขึ้นไดถูกตองหรือไมขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคล 

ชิษณุกร พรภาณุวิชญ (2540:6) อธิบายวา ความคาดหวังหมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น การรับรู การตีความ 

หรือการคาดการณตอเหตุการณตางๆ ที่ยังไมเกิดขึ้นของบุคคลอ่ืน ที่คาดหวังในบุคคลที่เก่ียวของกับตน โดยคาดหวังหรือ

ตองการใหบุคคลน้ันประพฤติปฏิบัติในส่ิงที่ตนตองการ หรือคาดหวังเอาไว 

วิฑูรย สิมะโชคดี (2537:30) กลาววา ความคาดหวัง หมายถึง ความคาดหวัง (ความเปนไปได) ที่วาถามีความ

พยายามแลวยอมนําไปสูการกระทะแมการกระทําที่เสร็จจะไมบรรลุเปาหมาย  เพราะงานยากเกินไปหรือประเมินคาไม

เพียงพอหรือบุคคลขาดความชํานาญ 

4.2. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละ

บุคคลวาจะมีความคาดหมายกับส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความ

พึงพอใจมากแตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง เม่ือไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวทั้งน้ี

ขึ้นอยูกับส่ิงที่ตั้งใจไววาจะมีมากหรือนอย 

กาญจนา อรุณสอนศรี (2546) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เปนนามธรรม 

ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่

คอนขางสลับซับซอนและตองมีส่ิงเราที่ตรงตอความตองการของบุคคล จึงจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังน้ันการส่ิงเราจึง

เปนแรงจูงใจของบุคคลน้ันใหเกิดความพึงพอใจในงานน้ัน 

นภารัตน เสือจงพรู  (2544) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกทางบวกความรูสึกทางลบและความสุขที่มี

ความสัมพันธกันอยางซับซอน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ 

Kotler and Armstrong (2002) รายงานวา พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นตองมีส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน 

(drive) เปนความตองการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง  ซ่ึง

ความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน ความตองการบางอยางเปนความตองการทางชีววิทยา (biological) เกิดขึ้นจาก

สภาวะตึงเครียด เชน ความหิวกระหายหรือความลําบากบางอยาง เปนความตองการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจาก

ความตองการการยอมรับ (recognition) การยกยอง (esteem) หรือการเปนเจาของทรัพยสิน (belonging) ความตองการ

สวนใหญอาจไมมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลกระทําในชวงเวลาน้ัน ความตองการกลายเปนส่ิงจูงใจ 

สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซ่ึงมักเกิดจากการไดรับการตอบสนอง

ตามที่ตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกที่ดีตอส่ิงน้ัน ตรงกันขามหากความตองการของตนไมไดรับการตอบสนองความไมพึงพอใจ

ก็จะเกิดขึ้น 
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4.3. แนวคิดและทฤษฎีการบริการ 

ไพรพนา ศรีเสน (2544) กลาววา การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงของ

บุคคลหรือองคกร เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืนใหไดรับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจ

จากผลของการกระทําน้ัน  โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง  ไมสามารถจับตองได  ไมสามารถครอบครองเปนเจาของใน

รูปธรรมและไมจําเปนตองรวมอยูกับสินคาหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆทั้งยังเกิดจากความเอ้ืออาทร  มีนํ้าใจ ไมตรี เปยมดวยความ

ปรารถนาดี ชวยเหลือเก้ือกูลใหความสะดวกรวดเร็ว  ใหความเปนธรรมและความเสมอภาค ขณะที่ พงษเทพ สันติพันธ  

(2546) รายงานวา  หลักของการใหบริการน้ันตองสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลสวนใหญ ได แตขณะเดียวกันก็

ตองดําเนินการไปโดยอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอเทาเทียมกันทุกคน ทั้งยังใหความ สะดวกสบายไมส้ินเปลืองทรัพยากร และไม

สรางความยุงยากใหแกผูใชบริการมากจนเกินไป โดยการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอผูรับบริการมากที่สุด 

คือ การใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคลหรือเปนการใหบริการที่ปราศจากอารมณไมมีความชอบพอ  

Kotler (2000) กลาววา การใหบริการ คือ การกระทําที่หนวยงานแหงหน่ึงหรือบุคคลคนหน่ึงนําเสนอตอหนวยงาน

อีกแหงหน่ึงหรือบุคคลอีกคนหน่ึงซ่ึงเปนส่ิงที่ไมสามารถสัมผัสไดและไมเปนผลใหเกิดความเปนเจาของในส่ิงใด ผลิตผลของการ

บริการอาจเก่ียวของหรืออาจไมเก่ียวของกับการผลิตภัณฑเปนกิจกรรม ผลประโยชน หรือความพึงพอใจที่สนองตอบตอความ

ตองการแกลูกคา ทางกายภาพ และสามารถสรุปลักษณะงานบริการที่สําคัญได 4 ประการ ดังน้ี 

1. ไมสามารถจับตองได (intangibility) บริการไมสามารถจับตองได ดังน้ันกิจการตองหาหลักประกันที่แสดงถึง

คุณภาพและประโยชนจากบริการ 

2.  ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (inseparability) การใหบริการเปนทั้งการผลิต และการบริโภคใน

ขณะเดียวกัน ผูขายแตละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ไมสามารถใหคนอ่ืนใหบริการแทนได เพราะตองผลิตและบริโภคในเวลา

เดียวกัน ทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเรื่องของเวลา 

3.  ไมแนนอน (variability) ลักษณะของการบริการไมแนนอน ขึ้นอยูกับผูขายบริการจะเปนใคร จะใหบริการเม่ือใด 

ที่ไหน อยางไร 

4.  ไมสามารถเก็บไวได (perishability) บริการไมสามารถเก็บไวไดเหมือนสินคาอ่ืนๆ ดังน้ันถาลักษณะความ

ตองการไมแนนอน จะทําใหเกิดปญหาหรือบริการไมทันหรือไมมีลูกคา 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังน้ี 

 

 
 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

2078 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีสํารวจ (Survey Research)   อาศัยแบบสอบถาม 

(Questionnaire)เปนเครื่องมือเก็บขอมูล 

ประชากรและตัวอยาง   ประชากรที่ใชในการศึกษาในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูใชไฟฟาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ประกอบดวย อําเภอบานแพว 12 ตําบล และอําเภอเมืองสมุทรสาคร 1 

ตําบล (ศูนยขอมูลประเทศไทย อําเภอเมืองสมุทรสาคร. 2559 : ออนไลน ) ตามเสนทางจายกระแสไฟฟาในเขตพื้นที่การไฟฟา

บานแพว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมจํานวนทั้งส้ิน 28,810 ราย (สุนิสา ไชยพิทักษ 2559 สัมภาษณ) ใชวิธีการคํานวณ

จากสูตรของ ยามาเน (Yamane 1973) ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 395 ราย แตจะสุมเก็บกลุมตัวอยาง 400 ราย โดยใน

การเลือกกลุมตัวอยางผูศึกษาใชวิธีการสุมแบบโควตา (Quota Sampling) จากผูใชไฟฟาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟา

สวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ประกอบดวย อําเภอบานแพว 12 ตําบล และอําเภอเมืองสมุทรสาคร 1 ตําบล 

 

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ผูใชไฟฟาในเขตพื้นที ่ จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

อําเภอบานแพว 
  

1. ตําบลบานแพว 14,763 205 
2. ตําบลหลักสาม 2,080 29 
3. ตําบลยกกระบัตร 2,037 28 
4. ตําบลโรงเข 1,317 18 
5. ตําบลหนองสองหอง 713 10 
6. ตําบลหนองบัว 874 12 
7. ตําบลหลักสอง 431 6 
8. ตําบลเจ็ดริ้ว 298 4 
9. ตําบลคลองตัน 782 11 
10. ตําบลอําแพง 1,010 14 
11. ตําบลสวนสม 1,350 19 
12. ตําบลเกษตรพัฒนา 1,102 15 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร 

  
1. ตําบลบางโทรัด 2,053 29 

รวม 28,810 400 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้น 

โดยการศึกษาจากเอกสารตางๆและงานวิจัยที่เก่ียวของเปนแนวทาง  

เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check list) ประกอยดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน ประเภทของการขอใชไฟฟา คาใชจายในการใชกระแสไฟฟาเฉล่ียตอเดือน ลักษณะของสถานที่ที่มาใช

บริการ และมารับบริการที่การไฟฟาเรื่องใด 

ตอนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

สมุทรสาคร 2 (บานแพว) โดยมีลักษณะแบบสอบถามปลายปด แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) และเปนคําถาม

เชิงบวกทั้งหมด ซ่ึงกําหนดความคิดเห็นเปน 5 ระดับ  

แบบสอบถามมีการผานการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอง ความตรงของเน้ือหา (content validity) หลังจากน้ันจึงนําไปเก็บขอมูล 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวย  

1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2) สถิติสรุปอางอิง ไดแก การทดสอบแบบที แบบอิสระ (Independent t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางจากของปจจัยสวนบุคคลที่มีตอความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการ

ใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) และ การทดสอบแบบที แบบไมอิสระ (Dependent t-

test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟา

สวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ในแตละขอกระทงคําถาม 

 

6. ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (คิดเปนรอยละ 57.80) สวนใหญมีอายุต่ํากวา 30 ป 

(คิดเปนรอยละ 32.50) รองลงมามีอายุระหวาง 31-40 ป (คิดเปนรอยละ 26.30) มีระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับ

ประถมศึกษา (คิดเปนรอยละ 33.50) สวนใหญมีอาชีพธุรกิจสวนตัว (คิดเปนรอยละ 32.80) มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 

15,000 บาท (คิดเปนรอยละ 28.30) ลักษณะของสถานที่ใชบริการเปนบาน (คิดเปนรอยละ 77.50) และสวนใหญมารับ

บริการชําระคาไฟฟา (คิดเปนรอยละ 87.50) รองลงมารับบริการเรื่องการยาย/เพิ่ม-ลด/ติดตั้งมิเตอร (คิดเปนรอยละ 5.00) 

 

การศึกษาและเปรียบเทียบ ระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟา

ที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2  (บานแพว) 

 
Mean S.D. t Sig 

ความเรงดวนในการ

ปรับปรุง 

1. ดานพนักงาน ความคาดหวัง 4.15 0.59 3.26 0.00** 3 

 ความพึงพอใจ 4.06 0.64 
  

 

2. ดานกระบวนการใหบริการ ความคาดหวัง 3.97 0.62 2.79 0.01** 4 

 ความพึงพอใจ 3.90 0.61 
  

 

3. ดานสถานที่และการจัด ความคาดหวัง 4.19 0.49 4.88 0.00** 2 

    สภาพแวดลอม ความพึงพอใจ 4.07 0.54    

4. ดานคุณภาพการใหบริการ ความคาดหวัง 4.08 0.59 2.25 0.02* 5 

 ความพึงพอใจ 4.00 0.76 
  

 

5. ดานราคาและคาใชจายอ่ืน ความคาดหวัง 4.02 0.68 5.05 0.00** 1 

    ของผูใชไฟฟา ความพึงพอใจ 3.86 0.72    

รวม ความคาดหวัง 4.08 0.52 4.56 0.00**  

  ความพึงพอใจ 3.98 0.56       

 

ผลการศึกษา ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือนํามาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความ
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คาดหวังกับความพึงพอใจดวยการวิเคราะหคาทีแบบไมเปนอิสระ (Dependent t-test) พบวามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและรายดาน โดยเรื่องที่ควรทําการปรับปรุงในสามลําดับแรกไดแก (1) ดาน

ราคาและคาใชจายอ่ืนของผูใชไฟฟา (2) ดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม และ (3) ดานพนักงาน ตามลําดับ 

 

การเปรียบเทียบความแตกแตกระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของ

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) 

ความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการ

ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 

(บานแพว) 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 
t-test ANOVA ANOVA ANOVA ANOVA 

t Sig F sig F sig F sig F sig 
1. ดานพนักงาน 0.80 0.42 1.53 0.21 2.50 0.03* 1.84 0.12 1.17 0.32 

2. ดานกระบวนการใหบริการ -0.02 0.98 0.87 0.46 2.52 0.03* 2.05 0.09 1.40 0.24 

3. ดานสถานทีแ่ละการจัดสภาพแวดลอม -0.24 0.81 0.53 0.66 2.26 0.05 1.63 0.17 0.87 0.46 

4. ดานคุณภาพการใหบริการ -0.64 0.52 0.66 0.58 0.81 0.54 1.89 0.11 0.36 0.78 

5. ดานราคาและคาใชจายอ่ืนของผูใชไฟฟา 0.34 0.73 1.68 0.17 3.14 0.01* 2.93 0.02* 1.29 0.28 

ภาพรวม 0.08 0.94 1.02 0.39 2.55 0.03* 2.49 0.04* 0.96 0.41 

 

ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 

(บานแพว) มีความแตกตางกันตามระดับการศึกษาและอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาความ

คาดหวังเปนรายดาน พบวาความคาดหวังในดานพนักงานจะแตกตางกันตามระดับการศึกษา ความคาดหวังในดาน

กระบวนการใหบริการ จะแตกตางกันตามระดับการศึกษา ความคาดหวังในดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม ไมพบความ

แตกตางกันในปจจัยสวนบุคคล ความคาดหวังในดานคุณภาพการใหบริการ ไมพบความแตกตางกันในปจจัยสวนบุคคล และ

ความคาดหวังในดานราคาและคาใชจายอ่ืนของผูใชไฟฟา มีความแตกตางกันตามระดับการศึกษาและอาชีพ 

 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล  ที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) 

ความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการ

ใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

สมุทรสาคร 2 (บานแพว) 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 
t-test ANOVA ANOVA ANOVA ANOVA 

t Sig F sig F sig F sig F sig 
1. ดานพนักงาน 0.59 0.55 1.58 0.19 4.02 0.00* 1.76 0.14 0.71 0.55 

2. ดานกระบวนการใหบริการ 0.30 0.76 0.28 0.84 4.42 0.00* 2.28 0.06 0.81 0.49 

3. ดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม 0.39 0.70 0.52 0.67 1.09 0.37 0.70 0.59 0.32 0.81 

4. ดานคุณภาพการใหบริการ -1.06 0.29 0.20 0.89 2.59 0.03* 1.93 0.11 1.29 0.28 

5. ดานราคาและคาใชจายอ่ืนของผูใชไฟฟา 0.35 0.72 0.38 0.77 4.41 0.00* 2.13 0.08 1.25 0.29 

ภาพรวม 0.08 0.93 0.14 0.94 4.23 0.00* 2.04 0.09 0.78 0.51 

 

ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 

(บานแพว) มีความแตกตางกันตามระดับการศึกษาทั้งในภาพรวม และรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2081 

7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 อภิปรายผล 

1. ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

สมุทรสาคร 2 (บานแพว) ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ แตเม่ือนํามาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังกับ

ความพึงพอใจยังพบวามีความแตกตางกันโดยความพึงพอใจยังต่ํากวาความคาดหวังในทุกดาน โดยเรียงลําดับในเรื่องที่ควร

ปรับปรุงไดแก (1) ดานราคาและคาใชจายอ่ืนของผูใชไฟฟา (2) ดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม และ (3) ดานพนักงาน 

ตามลําดับ ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ งานวิจัยของ ธนชาติ  ธนวุฒิบูรณ  (2543) ที่ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นและความ

พึงพอใจของผูใชไฟฟาตอการบริการนครหลวง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสนใจตอการบริการดานราคาและ

คาใชจายไฟฟาเน่ืองจากไดรับผลกระทบมาก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยอมรับไดตอการบริการของการไฟฟานครหลวง 

และอยากใหปรับปรุงดานระบบจําหนายไฟฟาใหดีที่สุด เพื่อใหมีไฟฟาขัดของนอยที่สุด สวนดานการชําระคาไฟฟาตองการให

เพิ่มวิธีการชําระเงินใหมากขึ้นใหเนนความสะดวกและรวดเร็ว งานวิจัยของ นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภชัย สม

ทองที่ (2553) ซ่ึงศึกษาเรื่อง 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) ซ่ึงศึกษา

เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟตอการใหบริการแกไฟฟาขัดของของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ผล

การศึกษาพบวา โดยภาพรวมผูใชไฟฟาที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และลักษณะของสถานที่ใช

บริการ มีความคาดหวังและความพึงพอใจไมแตกตางกัน สวนผูใชไฟที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการแกไข

ไฟฟาขัดของของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ

งานวิจัยของ อรอุษา พวงอําไพ (2551) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูใหบริการ : การใชบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะทั่วไปของผูบริการที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

บริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรีไมแตกตางกัน ยกเวนดาน  ขอมูลขาวสาร อาชีพมีผลตอ

ระดับความพึงพอใจในการใชบริการที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ อาชีพ 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

  ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) ในภาพรวมอยูในระดับมาก น่ันแสดงวา การบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

สมุทรสาคร 2 (บานแพว) ไดสรางความพึงพอใจ และสอดรับกับระดับความคาดหวังของผูเขามารับบริการ แตเม่ือนํามา

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังกับความพึงพอใจจะพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกดาน ซ่ึง

ผลจากการเปรียบเทียบความแตกตางจะนํามาซ่ึงประเด็นที่เปนประโยชนในการปรับปรุงการทํางานของการใหบริการของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว)ไดดังน้ี 

  1. ดานพนักงาน ดานที่ควรปรับปรุงในสามลําดับแรกไดแก จํานวนพนักงานที่จัดไวบริการผูใชไฟฟา

เพียงพอ  ความสุภาพของพนักงานในการบริการ และความพรอมของพนักงานในการบริการ 
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  2. ดานกระบวนการใหบริการ ดานที่ควรปรับปรุงในสามลําดับแรกไดแก การดําเนินการขยายเขตระบบ

จําหนายรวดเร็ว การขอไฟฟาพิเศษมีขั้นตอนไมยุงยากซับซอน และความรวดเร็วในการใหบริการผูใชไฟฟา 

  3. ดานสถานที่และการจัดสภาพแวดลอม ดานที่ควรปรับปรุงในสามลําดับแรกไดแก สถานที่จอดรถ

สําหรับผูใชไฟฟาเพียงพอ ความสะดวกและปลอดภัยในสํานักงาน และ ความสะอาดของสถานที ่

  4. ดานคุณภาพการใหบริการ ดานที่ควรปรับปรุงในสามลําดับแรกไดแก ความถูกตองของการอานคา

หนวยไฟฟาที่ใช การแยกเคานเตอรเฉพาะสําหรับใหบริการแตละประเภท และความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชใน

การใหบริการ 

  5. ดานราคาและคาใชจายอ่ืนของผูใชไฟฟา ดานที่ควรปรับปรุงในสามลําดับแรกไดแก คาธรรมเนียมใน

การขอเพิ่ม-ลดขนาดมิเตอรเหมาะสม คาธรรมเนียมในการขอใชไฟฟารายใหม และคาธรรมเนียมในการรักษามิเตอรเหมาะสม 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

   1. การวิจัยครั้งน้ีเปนการเก็บขอมูลเฉพาะผูใชไฟฟาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) สําหรับการวิจัยครั้งตอไปควรใชกลุมตัวอยางใหกวางกวาน้ีอาจเปนภาคกลาง เปนตน เพื่อให

ทราบขอมูลถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชไฟฟาที่มีตอการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตภาคกลาง ที่

หลากหลายและกวางขวางขึ้นกวาเดิม 

   2. ควรศึกษาความตองการของผูใชไฟฟาตอการกําหนดขั้นตอน กฎเกณฑ การกําหนดคาธรรมเนียมการ

ขอใชไฟฟา และระยะเวลาในการใหบริการในขั้นตอนตางๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บานแพว) เพื่อให

ไดขอมูลที่จะสามารถนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการในปจจุบัน เพื่อใหตรงตามความตองการของผูใชไฟฟา

มากที่สุด 

   3. ควรศึกษาความเปนไปไดในการเพิ่มจุดบริการรับชําระคาไฟฟาเพิ่มเติมจากปจจุบันทั้งในชุมชนและ

พื้นที่หางไกล เพื่อปญหาการรอคิวชําระคาไฟฟาและคาธรรมเนียมการขอใชไฟฟานาน 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 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” เม่ือพิจารณารายดาน พบวาทุกดานมีคะแนนการประเมินประสิทธิภาพอยูในระดับ “มากที่สุด” ยกเวน ดานการ

รักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ มีคะแนนการประเมินประสิทธิภาพอยูในระดับ “มาก” ผลความพึงพอใจของผูใชงาน

เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ พบวา โดยรวมและทุกดานผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด”  

 

คําสําคัญ: เว็บไซต  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ผลิตภัณฑชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2085 

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  
 

จากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่เติบโตอยางไมหยุดยั้ง สงผลใหองคกรตางๆตองมี

การปรับตัวอยางรวดเร็ว มีการพัฒนาระบบการทํางานตางๆใหทันสมัย และสําหรับภาครัฐเองรัฐบาล ไดใหความสําคัญกับ

นโยบายในการสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดกําหนดนโยบายใหมีการสงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และ

วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอยางจริงจัง ซ่ึงจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขัน

ในโลกสมัยใหมได ทั้งดานการผลิต และการคาผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรง ตลอดจนการใชดิ จิทัลรองรับการผลิตสินคา

อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (ประยุทธ จันทรโอชา, 2557) ซ่ึงสําหรับสังคมไทยในเรื่องการเตรียมตัวเพื่อ

เขาสูยุคสารสนเทศใหสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนๆได คือ การสรางบุคลากรดานสารสนเทศใหเพียงพอ เน่ืองจากเทคโนโลยี

สารสนเทศมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว และเปนส่ิงจําเปนตอการพัฒนาสังคมทุกๆ ดาน ซ่ึงรัฐบาลเองไดพยายามสงเสริมให

ผูประกอบการขนาดเล็ก รวมถึงกิจการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑเสนอขายสินคาทางอินเทอรเน็ต เพื่อเผยแพรสินคาใหเปนที่

รูจักแพรหลาย และหาลูกคาจากแหลงอ่ืนๆไดเพิ่มขึ้น โดยการเปดเว็บไซตของหนวยงานราชการ และใหผูผลิตที่ตองการเสนอ

ขายทางอินเทอรเน็ตสรางเว็บเพ็จไปไวในเว็บไซตของหนวยงานราชการที่เก่ียวของได และไดแถลงนโยบายเพื่อสงเสริม

สนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองได ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางงานสรางรายไดดวย

การนําทรัพยากรภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ และบริการคุณภาพที่มีจุดเดนและวิถีชีวิตของทองถิ ่น ซ่ึงการซ้ือ 

ชาย ผานระบบอินเทอรเน็ตน้ัน เราสามารถ นิยามไดวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) หรือ อีคอมเมิรซ 

(E-Commerce)  

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  หรือ อีคอมเมิรซ นอกจากจะเปนการส่ือสารผานระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกส โดยเนนใน

เรื่องของการซ้ือ ขายสินคาและบริการแลว พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ยังจะเปนเครื่องมือการตลาด ที่สําคัญในการภาคบริการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการที่นํารายได เขาประเทศสูง เชน อุตสาหกรรมการโฆษณาและบันเทิง เปนตน การทําธุรกิจอีคอมเมิรซ 

ใหประสบความสําเร็จน้ัน นอกจากจะตองอาศัยเทคโนโลยีและเงินทุนแลว ยังตองอาศัยปจจัยอ่ืนดวย น้ันก็คือ “การโฆษณา” 

ซ่ึงเปนวิธีการสงเสริมการขายสินคา และบริการใหเปนที่รูจักและเปนที่ตองการของผูบริโภค เพราะแมวาสินคาและบริการจะมี

คุณภาพหรือมีคุณภาพหรือมีราคาถูกเพียงใด แตผูบริโภคไมรูจักมากอน ยอมไมเกิดการกระตุนใหอยากซ้ือ ดังน้ัน การโฆษณา

จึงเปนส่ิงสําคัญ (ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2552) ซ่ึงนอกจากจะเปนโอกาสสําหรับผูประกอบการไทยระดับกลาง ระดับยอม

แลว ยังเปนโอกาสสําหรับชุมชนที่มีสินคาเปนเอกลักษณของตนที่จะสามารถสรางรายไดใหกับตนเอง ทั้งหมดน้ีสามารถกระทํา

ไดในระบบการคาในยุคพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งส้ิน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส จึงเปนระบบที่จะเอ้ืออํานวยตอการพัฒนา

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับชุมชนที่จะสามารถมีรายได และสามารถเล้ียงตนเองได 

จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยเห็นความสําคัญของการนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  มาใชในกระบวนการซ้ือ ขายสินคา

และบริการ ซ่ึงจะสามารถชวยสรางรายไดใหกับองคกร และระดับชุมชน โดยการประชาสัมพันธสินคาและบริการไดอยางกวาง

ขึ้น ขยายกลุมลูกคาไดอยางหลากหลาย อีกทั้งเพิ่มชองทางทางการขาย และเปนการผลักดันใหเกิดระบบเศรษฐกิจที่มีความ

คลองตัว และสามารถสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น จนนํามาซ่ึงระบบเศรษฐกิจที่ดีในระดับองคกรและระดับชุมชน ทําใหสามารถ

เล้ียงตนเองได ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษางานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสริมสรางศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนสูเศรษฐกิจดิจิทัล” เน่ืองจากชุมชนบองตี้ มีความ

เปนเอกลักษณในเรื่องของชาติพันธ ประกอบกับชุมชนมีผลิตภัณฑที่มีความโดดเดน ที่แสดงถึงเอกลักษณของชุมชน และยังคง

มีผลิตภัณฑที่หลากหลายในทองถิ่น แตพบปญหาในเรื่องของการตลาดและชองทางการจัดจําหนาย ซ่ึงเว็บไซตพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจะสามารถชวยแกไขปญหาการตลาดและชองทางการจัดจําหนายได 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.  เพื่อพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  

2.  เพื่อประเมินประสิทธิภาพเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี  

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี 

 

3. ทฤษฏีที่เกี่ยวของ 
 

 3.1 ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

 การแลกเปล่ียนขอมูลทางธุรกิจสามารถจําแนกเปน 3 กลุมใหญ คือ ธุรกิจ รัฐบาล และผูบริโภคหรือประชาชน 

ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีหลายรูปแบบ หากเราจัดประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามลักษณะของคูคาจะได

สวนผสมหกประเภทที่ไมซํ้ากัน ดังตารางที่ 1 (อาณัติ ลีมัคเดช, 2546: 6-10) 

 

ตารางที่ 1 Types of Electronic Commerce 

 Business Government Consumer/ Citizen 

Business B2B B2G B2C 

Government G2B G2G G2C 

Consumer/ Citizen C2B C2G C2C 

ที่มา (อาณัติ ลีมัคเดช, 2546: 6) 

 

 3.2. รูปแบบการคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส นอกจากการจําแนกตามลักษณะของคูคาแลว ยังสามารถจําแนก

ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบการคาไดดังน้ี (อาณัติ ลีมัคเดช, 2546: 10-15) 

 3.2.1 รายการสินคาออนไลน (Online Catalogue) เปนรานคาบนอินเตอรเน็ตเพื่อแสดงรายการสินคาอยาง

เดียว มีวัตถุประสงคเพื่อสรางภาพพจนของบริษัท และใหขอมูลเก่ียวกับสินคาเบื้องตนแกกลุมเปาหมาย 

 3.2.2 รานคาปลีก (E-Tailer) แบบจําลองธุรกิจประเภทน้ี มีลักษณะรานคาบนอินเตอรเน็ตเสนอขายสินคา

ใหแกผูบริโภคโดยตรง เว็บไซตจะระบุราคาสินคาและคาขนสงอยางชัดเจน การรับคําส่ังซ้ือกระทําโดยระบบอัตโนมัติผาน

เว็บไซต และนิยมรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต 

 3.2.3 การประมูลสินคา (Auction) รานคาอาจไมจําเปนตองมีเว็บไซต แตอาศัยเว็บประมูลสินคาที่มีอยูแลว 

เปนส่ือในการคา โดยยินดีเสียคาบริการสวนหน่ึงใหแกเว็บไซต  

 3.2.4 การประกาศขายสินคา (Web Board) เว็บไซตประเภทชุมชนเปนที่นิยมใชแลกเปล่ียนความคิดเห็นของ

ผูใชอินเทอรเน็ต  

 3.2.5 ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) เปนการซ้ือ-ขายสินคาเฉพาะเรื่องขึ้นมา เชนเดียวกับตลาด

ไทที่เปนตลาดกลางสําหรับสินคาเกษตร 
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยมีขั้นตอน

การดําเนินงานดังตอไปน้ี 

 1)  รวบรวมเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวของ นํามาสรางเปนกรอบแนวคิดและตัวแปรในงานวิจัย 

 2)  ศึกษาทฤษฏีที่ เก่ียวของกับการพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปน ฮารดแวร ซอฟตแวร 

ระบบส่ือสาร การออกแบบเว็บไซต การโฆษณาออนไลน ซ่ึงมีผลอยางยิ่งสําหรับการสรางใหผลิตภัณฑชุมชนเปนที่รูจัก และ

วงจรการพัฒนาระบบ ซ่ึงประกอบไปดวยขั้นตอนการวางแผนและการวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การสรางระบบ การ

ทดสอบระบบ และการนําระบบไปใชและการบํารุงรักษา 

 3)  สัมภาษณ และสนทนากลุมยอยเพื่อแนวทางในการพัฒนาเว็บไซตรวมกับชุมชนบองตี ้

 4)  พัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

 5)  สรางแบบสอบถาม เพื่อใชในการประเมินผลเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ และสอบถาม

ความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี ้

 ในการประเมินประสิทธิภาพเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ ซ่ึงการประเมินน้ัน ผูวิจัยใช

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล จากผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จํานวน 5 ทาน โดยแบงดานของ

การประเมินดังน้ี  

 การประเมินระบบทางดาน Functional Requirement Test เปนการประเมินเพื่อดูวาระบบที่ไดมาน้ันมีความ

ถูกตอง และมีประสิทธิภาพตามความตองการของผูใชมากนอยเพียงใด  

 การประเมินระบบดาน Functional Test เปนการประเมินเพื่อดูวาระบบที่ไดพัฒนามีความถูกตองและมี

ประสิทธิภาพสามารถทํางานไดตามหนาที่ที่มีอยูในระบบมากนอยเพียงใด 

 การประเมินระบบดาน Usability Test เปนการประเมินเพื่อดูวาระบบที่ไดพัฒนามีความสามารถในการใชงาน และ

มีความสะดวกในการใชงานมากนอยเพียงใด 

 การประเมินระบบดาน Security Test เปนการประเมินเพื่อดูวาระบบที่ไดพัฒนาน้ันมีความปลอดภัยของขอมูล

หรือไมมีมากนอยเพียงใด 

 สําหรับการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ อําเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยประเมินโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชระบบ โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล กลุมลูกคาที่มีความ

สนใจในผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ และไดมีโอกาสใชเว็บไซต จํานวน 30 คน 

 6)  ปรับปรุงเว็บไซตที่ไดรับจากผลการประเมินเพื่อพัฒนาใหเว็บไซตสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 7)  ถายทอดความรูการใชงานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการบริหารจัดการผลิตภัณฑแกชุมชนบองตี ้

 

5. ขอบเขตของระบบ 
 

 1.  ระบบซ้ือขายผลิตภัณฑของชุมชนบองตี้ สามารถรองรับการส่ังซ้ือ ชมตัวอยางผลิตภัณฑ ขอมูลชุมชน คลิปวีดีโอ 

ผานเว็บบราวเซอรของ เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณศัพทมือถือ 

 2.  ระบบบริหารจัดการสินคา สามารถเรียกดูขอมูลยอดการส่ังสินคา การชําระเงิน จํานวนสินคาที่คงเหลือ การจัด

โปรโมชั่น และมีการเชื่อมขอมูลระหวางระบบฐานขอมูลอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย 
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6. คําอธิบายระบบ 
 

 ระบบซ้ือขายผลิตภัณฑของชุมชนบองตี้ เปนระบบสําหรับการซ้ือขายสินคา โดยลูกคาสามารถเขามาเลือกชม

รายการสินคาหลากหลายชนิดของชุมชนเชน ผาถุงกระเหรี่ยง เส้ือ กระโปรง เปนตน ระบบรองรับการคนหาสินคา มีระบบ

ตะกราสินคาใหลูกคาสะดวกในการคํานวณเงิน สามารถออกรายงานและสืบคนยอดขายประจําเดือน สามารถสรุปจํานวน

ผลิตภัณฑไดเพื่อใชในการจัดการอุปกรณ บันทึกปรับปรุงรายการสินคา จํานวน สี และรูปแบบอ่ืนๆตามที่ตองการ สามารถ

อธิบายไดดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 Context Diagram 

 

7. สภาวะแวดลอมของการทํางาน 
 

 สภาวะแวดลอมของการทํางาน โดยผูที่เก่ียวของกับระบบ (Actors) ไดแก  

 1.  Admin ผูดูแลระบบ 

 2.  Manager มีหนาที่ในการจัดการงานในดานตางๆ 

 3.  Customer ลูกคาที่เขามาใชงานระบบซ้ือขายผลิตภัณฑสินคาชุมชนบองตี้ สามารถอธิบายไดดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 Actors 
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8. เคร่ืองมือที่ใชพัฒนา 
    
 การพัฒนา เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ผูวิจัยใชเครื่องมือในการพัฒนาและการดําเนินงานดังน้ี 

 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 
 

 ผลการพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ ประกอบดวยเมนูหลัก 9 เมนู ไดแก HOME 

กระเปา เส้ือกระเหรี่ยง ผาถุงกระเหรี่ยง ผาโพกหัวกระเหรี่ยง ยามกระเหรี่ยง วีดีโอแนะนําสินคา ขอมูลทองถิ่น ขอมูลการ

ติดตอ และสวนของผูดูแลระบบ สวนของเว็บไซตจะแสดงหนาหลักของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ 

ภาพแสดงสินคาผลิตภัณฑบองตี้ที่ เมนูกระเปา เมนูผาถุงกระเหรี่ยง เมนูผาโพกหัวกะเหรี่ยง เมนูยามกะเหรี่ยง เมนูวีดีโอ

แนะนํา เมนูขอมูลทองถิ่น และเมนูขอมูลติดตอ ซ่ึงทั้ง 9 เมนู มาจากการสอบถามความตองการของผูผลิตสินคาและผูใชงาน 

สําหรับสวนของผูดูแลระบบจะประกอบไปดวยหนาจอการ Login ระบบริหารจัดการราน และสวนของวิเคราะหการขายและ

บริหารจัดการหลังราน ที่เมนูสินคาผูสนใจสามารถเลือกซ้ือสินคาไดโดยจะมีรหัสสินคาและรายละเอียดของสินคาแสดงใหเห็น 

โดยผูซ้ือสามารถเลือกดวยการคลิกปุม "หยิบลงตะกรา" ของสินคาที่ตองการ นอกจากน้ีที่วีดีโอแนะนํายังมีการถายทอด

เรื่องราวตางๆของผลิตภัณฑที่สามารถนํามาดัดแปลงเปนเส้ือผาในรูปแบบของแฟชั่นได พรอมอธิบายบอกเลาเรื่องราวของ

ขอมูลทองถิ่น ประวัติความเปนมาของชุมชนบองตี้ที่เมนูขอมูลทองถิ่น และหากจะติดตอสอบถามขอมูลตางๆสามารถเลือก

สอบถามไดโดยไปที่เมนูขอมูลการติดตอซ่ึงไดแสดงรายละเอียดและแบบฟอรมการติดตอกลับไวเพื่ออํานวยความสะดวกแก

ผูใชงาน เว็บไซตแสดงดังภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 แสดงหนาหลักของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ 
 

 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ จากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พบวา มี

ประสิทธิภาพอยูในระดับ “มากที่สุด” เม่ือพิจารณารายดาน พบวาทุกดานมีคะแนนการประเมินประสิทธิภาพอยูในระดับ 

“มากที่สุด” ดวยเชนเดียวกัน ยกเวน ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ  มีคะแนนการประเมินประสิทธิภาพอยู

ในระดับ “มาก” โดยดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบ มีคะแนนประสิทธิภาพสูงสุด รองลงมา คือ ดานความงาย

ตอการใชงานระบบ ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ และดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ 

ตามลําดับ 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2091 

 สําหรับการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ อําเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชระบบ โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล และกลุมผูใชที่เปนกลุมลูกคาที่มี

ความสนใจในผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ และไดมีโอกาสใชเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ จํานวน 30 คน 

พบวา ผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดาน ผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับ 

“มากที่สุด” ดวยเชนเดียวกัน โดยดานการออกแบบและจัดรูปแบบเว็บไซต และ ดานการแสดงสินคาและบริการ มีคะแนน

เทากัน โดยมีคะแนนการประเมินความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา คือ ดานเน้ือหา และดานลักษณะสินคา ตามลําดับ 

 

10. อภิปรายผล 
 

 เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 

สวนของเว็บไซต ประกอบดวยเมนูหลัก 9 เมนู ไดแก HOME กระเปา เส้ือกระเหรี่ยง ผาถุงกระเหรี่ยง ผาโพกหัวกระเหรี่ยง 

ยามกระเหรี่ยง วีดีโอแนะนําสินคา ขอมูลทองถิ่น ขอมูลการติดตอ และสวนของผูดูแลระบบ สวนของเว็บไซตจะแสดงหนา

หลักของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ ภาพแสดงสินคาผลิตภัณฑบองตี้ที่ เมนูกระเปา เมนูผาถุงกระเห

รี่ยง เมนูผาโพกหัวกะเหรี่ยง เมนูยามกะเหรี่ยง เมนูวีดีโอแนะนํา เมนูขอมูลทองถิ่น และเมนูขอมูลติดตอ สําหรับสวนของ

ผูดูแลระบบจะประกอบไปดวยหนาจอการ Login ระบบริหารจัดการราน และสวนของวิเคราะหการขายและบริหารจัดการ

หลังราน ผูวิจัยไดมีการประเมินประสิทธิภาพเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ จากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 

พบวา ผลการประเมินประสิทธิภาพเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ โดยรวมทุกดาน พบวา มี

ประสิทธิภาพอยูในระดับ “มากที่สุด” ในขณะเดียวกันผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําในดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลใน

ระบบ และการปอนขอมูลสมัครสมาชิก ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําเพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงแสดงให

เห็นวาเว็บไซตที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นสามารถใชงานไดจริงตามความเหมาะสม นอกจากน้ีผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชระบบ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจ พบวา ผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดาน ผูใชมี

ความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยเชนเดียวกัน ผลจากการประเมินดังกลาวทําใหทราบวาการที่ผูวิจัยไดพัฒนา

เว็บไซตน้ีขึ้นสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพผูใชมีความพึงพอใจตอการใชงานเว็บไซตที่ผูวิจัย

ไดพัฒนาขึ้น 

 การนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) หรือ อีคอมเมิรซ (E-Commerce) มาใชใน

กระบวนการซ้ือ ขายสินคาและบริการ จะสามารถชวยสรางรายไดใหกับองคกร และระดับชุมชน โดยการประชาสัมพันธสินคา

และบริการไดอยางกวางขึ้น ขยายกลุมลูกคาไดอยางหลากหลาย อีกทั้งเพิ่มชองทางทางการขาย และเปนการพลักดันใหเกิด

ระบบเศรษฐกิจที่มีความคลองตัว และสามารถสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น จนนํามาซ่ึงระบบเศรษฐกิจที่ดีในระดับองคกรและ

ระดับชุมชน ทําใหสามารถเล้ียงตนเองได อีกทั้งเปนการเปดโอกาสใหกับผลิตภัณฑชุมชนที่มีความโดดเดน สามารถเผยแพร

สินคาและบริการที่เปนเอกลักษณของชุมชนได และเปนการเปดโอกาสในการถายทอดภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่น โดย

การออกแบบระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนอีกปจจัยหน่ึงที่จะชวยใหสรางความนาสนใจและสามารถดึงดูดผูใชได 

โดยเฉพาะภาพถายของสินคา และหากเน้ือหามีความถูกตอง คุณภาพของสินคาดี ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความถูกตอง

ในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต และมีรูปภาพประกอบสินคา จะสามารถสรางความนาเชื่อถือใหแกผูใชระบบได 

 หลังจากที่ผูวิจัยไดพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

และไดมีการเริ่มใชงานไปแลวน้ัน พบวา ชุมชนมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑจากผาทอกระแหรี่ยงมากขึ้น ไดกลุมลูกคาที่

หลากหลายและเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว มีการส่ังสินคาเขามาอยางตอเน่ือง สงผลใหชุมชนมีรายไดจากการขายสินคา

มากขึ้นตามไปดวย น่ันหมายความวาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจะชวยแกไข

ปญหาการตลาดและชองทางการจัดจําหนายได ซ่ึงสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลงานวิจัยของ จตุรภัทร จันทรทิตย 
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(2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ดวยระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

กรณีศึกษา ผลิตภัณฑจากเกล็ดปลา กลุมแมบานเกษตรกรเขารูปชาง (บานบางดาน) ตําบลเขารูปชาง อําเภอไทรโยค จังหวัด

สงขลา” ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถชวยเพิ่มชองทางการขายไดมากขึ้น รวมถึงนํากล

ยุทธทางดานการส่ือสารการตลาดมาใชใหเกิดประโยชน และหากจะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสชุมชนตองมีการ

ฝกอบรมเรื่องคอมพิวเตอร จัดหาสมาชิกทีมี่ความรูเรื่องพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือเปนที่ปรึกษาใหกับชุมชน การพัฒนาระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหชุมชนและประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนน้ัน องคการบริการสวนตําบลเขารูปชางหรือหนวยงานของ

ราชการและเอกชนที่เก่ียวของตองเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดแผนการดําเนินงานของกลุมธุรกิจชุมชน ซ่ึงการพัฒนา

เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ ลูกคาสามารถส่ังซ้ือสินคา และอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา และ

ชุมชน โดยเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลิตภัณฑชุมชนบองตี้ ลูกคาสามารถส่ังซ้ือดวยระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงระบบ

สามารถแจงรายละเอียดสินคา รูปภาพ และขอมูลสินคาในทันทีที่มีการส่ังซ้ือ อีกทั้งลูกคาสามารถดูรายการสินคาใหมๆผาน

ทางเว็บไซตไดสะดวกตลอดระยะเวลาที่ลูกคาตองการ ชุมชนบองตี้สามารถพึ่งตนเองดวยฐานทางวัฒนธรรมที่สามารถนํามา

พัฒนาเปนสินคาจนมีรายไดที่สามารถเล้ียงตนเองได อีกทั้งมีความยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจที่นําไปสูการพัฒนาสังคม และ

พัฒนาชุมชนตอไป โดยมีองคการบริหารสวนตําบลบองตี้เปนผูที่ใหคําปรึกษาหลักกับชุมชน 

 

11. ขอเสนอแนะ 
 

 11.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 

 11.1.1 ในขอมูลการปอนสมัครสมาชิกหากมีการปอนขอมูล เชน อําเภอ ตําบล ที่สามารถลิงคขอมูลไดโดยไม

ตองพิมพจะสะดวกมากขึ้นสําหรับผูใชงาน และเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูซ้ือสินคา 

 11.1.2 การสมัครสมาชิกควรมีคําอธิบายกํากับเพื่อไมใหเกิดความสับสนในการใชระบบ 

 11.1.3 ผลิตภัณฑของสินคาควรมีใหหลากหลาย  

 11.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 11.2.1 การพัฒนาเว็บไซตควรมีการทําธุรกรรมทางการเงินเต็มรูปแบบกับทางธนาคาร (E-Banking)  

 11.2.2 การพัฒนาเว็บไซตควรพัฒนาระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกสผานทาง Paypal หรือชองทางอ่ืนๆเพื่อ

อํานวยความสะดวกใหกับผูใช  

 11.2.3 ควรมีการวิเคราะหพฤติกรรมของผูซ้ือและผูที่เขามาซ้ือสินคาผานทางเว็บไซต เพื่อนําขอมูลมาวางแผน

การตลาดหรือการสงเสริมการขาย  

 11.2.4 ควรมีการนําเครื่องมือทางการตลาดบนอินเตอรเน็ต (E-Marketing) การประชาสัมพันธและการวัดสถิติ

ผูเขาชมเว็บไซตมาใช เชน Google Analytics   การดูแลความสัมพันธระหวางลูกคา (CRM) ระบบความปลอดภัย รวมทั้งการ

การติดตามสินคา (E-Logistic) มาชวยในการทําการตลาด 

 

12. กิตติกรรมประกาศ 
 

 คณะวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่คอยใหการสนับสนุน และผลักดันใหคณะผูวิจัยไดมี

ผลงานวิจัยที่ถือเปนความภาคภูมิใจ ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารยดร.พินันทา  ฉัตรวัฒนา ผูชวยศาสตราจารยธัชกร วงษคําชัย 

ดร.ปยะ ถิรพันธุเมธี ดร.เอกชัย เนาวนิช และดร.บุรินทร นรินทร ที่สละเวลาอันมีคาในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต 

และคุณเพ็ญโฉม ที่ ใหความอนุเคราะหในการใหขอมูลสถานที่ตางๆในการศึกษาวิจัยตลอดระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
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โดยเฉพาะนายวิกรม แกวเพชร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบองตี้ ที่ใหการสนับสนุนขอมูลและการทํางานของคณะผูวิจัย

ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการวิจัย 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล

กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน  และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน       

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูที่เคยซ้ือสินคาออนไลนที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 400 ชุด 

โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และคาสถิติไค-สแควร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20-30 ป ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดครอบครัวตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท กระบวนการ

ในการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนมี 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การตระหนักถึงปญหา คือ ราคาสินคาต่ํากวาการซ้ือตามรานคาทั่วไป 

2) การแสวงหาขอมูล คือ แหลงบุคคล 3) การพิจารณาทางเลือก คือ เปรียบเทียบดานราคา 4) การตัดสินใจซ้ือ คือ การสงเสริม

การขายที่นาสนใจ และ 5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ คือ มีความพอใจและจะกลับไปซ้ือซํ้า ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี 

ผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนมากที่สุดคือ ดานการสงเสริมการตลาด เม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล

กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน พบวา ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับกระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินคา

ออนไลน 

 

คําสําคัญ: กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  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) Post-

purchase 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 
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1. บทนํา  
 

ปจจุบันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานเครือขาย

คอมพิวเตอรที่มีการพัฒนาอยางหลากหลายมีการใชงานครอบคลุมพื้นที่และมีจํานวนคนใชงานมากที่สุด ทําใหการดําเนินชีวิต

ของผูคนในสังคมปจจุบันไดมีการเปล่ียนแปลงไป มนุษยไดรับความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันเปนอยางมาก ไมวาจะเปนดานการศึกษา ความบันเทิง และทางดานธุรกิจตางๆ จากความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทําใหระบบการคาในปจจุบันมีความแตกตางไปจากเดิม ซ่ึงในอดีตการทําการคาจะเปนการขายสินคา

ผานทางหนารานเทาน้ัน และรานคาจะเปนที่รูจักและสามารถเขาถึงไดเฉพาะลูกคาในพื้นที่เทาน้ัน แตในปจจุบันไดมีการนํา

เทคโนโลยีเขามาใชในการทําธุรกิจ ซ่ึงเราเรียกวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) โดยการใชอินเตอรเน็ตเปนส่ือกลาง

การคาระหวางผูคากับกลุมลูกคา ทําใหเปนธุรกิจการคาที่ไรพรมแดน ไมมีขีดจํากัดของเวลาและสถานที่ ทําใหสามารถเขาถึง

กลุมเปาหมายไดโดยตรงและรวดเร็ว 

จากการสํารวจขอมูลของ www.Statista.com พบวาภาพรวมของตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ใน

ประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ในป พ.ศ. 2557 มีมูลคาสูงถึง 1,929 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนเงินไทยถึง 

69,444 ลานบาท และในป พ.ศ. 2558 มีมูลคา 83,520 ลานบาท มูลคาเพิ่มขึ้น 20% ในป พ.ศ. 2559 คาดการณวาเพิ่มขึ้น 

49% จากป พ.ศ. 2557 และเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองไปจนถึงป พ.ศ. 2563 ซ่ึงคิดเปนมูลคา 5,572 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปน

เงินไทยถึง 200,592 ลานบาท และจากการสํารวจขอมูลของ PayPal ผูนําดานการชําระเงินแบบดิจิทัลระดับโลก พบวา ผูซ้ือ

สินคาออนไลนในประเทศไทยจํานวน 55% มีแนวโนมที่จะใชจายออนไลนมากขึ้นในป 2560 และ รอยละ 82% ของผูซ้ือ

สินคาออนไลนเห็นวา ความสะดวกสบายของการซ้ือสินคาออนไลนนาจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกลับมาซ้ือสินคาดวยวิธีน้ีมาก

ขึ้น 37% ของผูซ้ือสินคาออนไลน และการสงของที่รวดเร็วก็เปนปจจัยหลักในการซ้ือสินคา และจํานวน 35% ของผูซ้ือสินคา

ออนไลน คิดวาทําใหประหยัดเงินไดมากกวา ซ่ึงเหตุผลดังกลาวเปนปจจัยอันดับตนๆ ที่จะทําใหในป พ.ศ. 2560 จะมีผูซ้ือ

สินคาออนไลนเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจากของมูลดังกลาวขาวตนจะเห็นวาการเติบโตของธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลนใน

ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง แตก็พบปญหาตางๆ เก่ียวกับธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลน  คือ การพบผู

ใหบริการหลอกลวง การไดรับสินคาไมตรงตามโฆษณา เรื่องของความปลอดภัยทางดานขอมูลสวนตัว และขอมูลบัตรเครดิต 

ไมเห็นสินคากอนส่ังซ้ือหรือ ส่ังจอง ฯลฯ ซ่ึงความคิดเห็นตางๆ ของประชาชนที่ไดกลาวมาขางตนที่ทางสํานักงานสถิติแหงชาติ

ไดมาน้ัน เปนประโยชนและนานํามาศึกษาหาขอมูลตอใหมากยิ่งขึ้น   

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน เพื่อใหทราบกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือสินคาออนไลน อันจะกอใหเกิดประโยชนในการนํามาวางแผนการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค รวมทั้ง

เปนแนวทางใหผูประกอบการหรือผูที่มีสวนเก่ียวของไดรูจัก และเขาใจถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดตางๆ เพื่อสามารถ

นําไปกําหนดกลยุทธการตลาดของธุรกิจออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคตอไป 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคจังหวัดอุบลราชธานี 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคในจังหวัด

อุบลราชธานี 

3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคจังหวัด

อุบลราชธานี 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนมีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน 

 

4. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 ในการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนในจังหวัดอุบลราชธานี มีกรอบ

แนวคิดดังตอไปน้ี 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

ปจจัยสวนบุคคล  กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 1. การตระหนักถึงปญหา 

2. การแสวงหาขอมูล 

3. การพิจารณาทางเลือก 

4. การตัดสินใจซ้ือ 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. สิทธ์ิ ธีรสรณ (2552) กลาวถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Decision Making Process) แบงเปน 5 ขั้นตอนดังน้ี 

1.1 การตระหนักถึงปญหา (Problem Recognition) 

1.2 การแสวงหาขอมูล (Information Search) 

1.3 การพิจารณาทางเลือก (Alternative Evaluation) 

1.4 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 

1.5 พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post-Purchase Behavior) 

2. ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549) กลาวถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ หมายถึง ปจจัย

สวนประสมทางการตลาดที่เปนเครื่องมือทางการตลาดที่ควบคุมได และนํามาใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมาย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดที่กําหนดไว ประกอบดวยเครื่องมือตอไปน้ี  

2.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) คือ ส่ิงที่ธุรกิจนําเสนอแกลูกคาเพื่อสนองความตองการของลูกคา อาจเปน

สินคาที่จับตองได หรือบริการที่จับตองไมได 

2.2 ดานราคา (Price) คือ ส่ิงที่ลูกคาตองจายเพื่อแลกกับสินคาหรือบริการ 

2.3 ดานการจัดจําหนาย (Place) คือ เปนสถานที่ที่บริ ษัทนําผลิตภัณฑมาใหสมาชิกทางการตลาด

ประกอบดวย ชองทางการจัดจําหนาย และ การจัดกระจายทางกายภาพ 

2.4 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ  เทคนิคทางการตลาดที่มุงใหกลุมผูบริโภคเปาหมายโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภค 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

6.1 ขอบเขตการศึกษา  

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูที่เคยซ้ือสินคาออนไลนที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี 
 

6.2 ประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูที่เคยซ้ือสินคาออนไลนที่อาศัยอยูในจังหวัดอุบลราชธานี  

 การกําหนดขนาดตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี เน่ืองจากไมทราบจํานวนที่แนนอนของผูที่เคยซ้ือสินคาออนไลนที่

อาศัยอยูในจังหวัดอุบลราชธานี ดังน้ันจึงทําการคํานวณหาขนาดตัวอยางกรณีที่ไมทราบจํานวนประชาการที่แนนอน ใชสูตร

จากการคํานวณขนาดตัวอยางของทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% คาความผิดพลาดสูงสุดที่

เกิดขึ้น 5% ไดขนาดตัวอยางเทากับ 385 ตัวอยาง ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บรวมรวมขอมูลจากผูที่เคยซ้ือสินคาออนไลนที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี 
 

6.3 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยขั้นตอนของ

การสรางแบบสอบถามเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของจากน้ันได สอบถามผูเชี่ยวชาญ 

แบบสอบถามแบง ออกเปน 4 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 

สวนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาแบบสอบถาม ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมจากตํารา เอกสารที่เก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ และปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดจากหนังสือ วารสาร เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดโครงสรางของแบบสอบถาม โดยออกแบบสอบถาม และวิธีการตอบคําถาม 

ขั้นตอนที่  3 ประเมินแบบสอบถามโดยผูทรงคุณวุฒิ ในดานสถิติ เพื่อตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถาม 

(Content Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยคํานวณคะแนนคาความสอดคลอง (Item-Objective-Congruence : 

IOC)  เม่ือผานการตรวจสอบแลวจึงไดทําการทดลองแจก (Tryout) พบวา มีคามากกวา 0.81 

ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด  
 

6.4 การวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ  ความถี่ (Frequency) รอยละ 

(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป กระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน การทดสอบสมมติฐาน

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

สินคาออนไลน โดยใช คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square)  
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7. ผลการวิจัย 
 

7.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 57.25 มีอายุ 20-30 ป รอยละ 33.00 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี รอยละ 56.50 สถานภาพโสด รอยละ 61.00 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  รอยละ 41.00 รายไดเฉล่ีย

ตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ  34.25  

 

 7.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน 

การศึกษาเรื่องกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน พบวา 

1. การตระหนักถึงปญหา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตระหนักถึงปญหาในการซ้ือสินคาออนไลนในเรื่องราคา

สินคาต่ํากวาการซ้ือตามรานคาทั่วไป รอยละ 53.50 รองลงมาคือ สินคาไมมีจําหนายตามรานคาทั่วไป รอยละ 25.75 และไมมี

เวลาเดินทางไปเลือกซ้ือสินคาตามรานคา รอยละ 20.75  

2. การแสวงหาขอมูล กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชการแสวงหาขอมูลในการเลือกซ้ือสินคาออนไลนผานแหลง

บุคคล เชน เพื่อน ครอบครัว คนรูจัก 28.75 รองลงมาคือ แหลงทดลอง เชน จากการเคยซ้ือและใชสินคามากอน  รอยละ 

25.25 และ แหลงการคา เชน การโฆษณาของรานคา รอยละ 19.5  

3. การพิจารณาทางเลือก กลุมตัวอยางสวนใหญพิจารณาทางเลือกในการเลือกซ้ือสินคาออนไลนโดยการ

เปรียบเทียบดานราคา รอยละ 31.25 รองลงมาคือ เปรียบเทียบดานการสงเสริมการขาย รอยละ 27.50 และเปรียบเทียบเรื่อง

ความนาเชื่อถือของรานคา รอยละ 117.75  

4. การตัดสินใจซ้ือ กลุมตัวอยางสวนใหญตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนโดยพิจารณาจากการสงเสริมการขายที่

นาสนใจ รอยละ 32.75 รองลงมาคือ ราคาสมเหตุสมผล รอยละ 29.25 และ ความนาเชื่อถือของรานคา  รอยละ 21.50  

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ นักวิจัยไดพิจารณาพฤติกรรมหลังการซ้ือในเรื่องของความพึงพอใจจาการซ้ือสินคา

ออนไลน และ การกลับไปซ้ือสินคาออนไลนของกลุมตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในการ

ซ้ือสินคาออนไลน  รอยละ 74.25 และไมพอใจในการซ้ือสินคาออนไลน รอยละ 25.75 สวนพฤติกรรมการกลับไปซ้ือสินคา

ออนไลน สวนใหญกลุมตัวอยางกลับไปซ้ือสินคาออนไลน รอยละ 84.50 และ ไมกลับไปซ้ือสินคาออนไลน รอยละ 15.50  
 

 7.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาออนไลน 

ลําดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลน พบวา ปจจัย

สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนมากที่สุดคือ ดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 4.13) 

รองลงมา คือ ดานราคา (คาเฉล่ีย 4.08) ดานชองทางการจัดจําหนาย (คาเฉล่ีย 4.06) และดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.03) 

 เม่ือพิจารณาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนรายดาน สามารถสรุปได

ดังน้ี 

1. ดานผลิตภัณฑ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ดานผลิตภัณฑ 

โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.03) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่มีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนมากที่สุดคือ สินคามีความหลากหลาย (คาเฉล่ีย 4.32) รองลงมาคือ มีสินคาตรงกับความ

ตองการ (คาเฉล่ีย 4.20) และความนาเชื่อถือของสินคา (คาเฉล่ีย 4.19) 

2. ดานราคา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ดานราคา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.08) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

สินคาออนไลนมากที่สุดคือ สินคามีราคาถูกกวาการซ้ือชองทางอ่ืน (คาเฉล่ีย 4.44) รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมเม่ือ

เทียบกับคุณภาพ (คาเฉล่ีย 4.08) และ สามารถเปรียบเทียบราคาสินคาได (คาเฉล่ีย 3.94) 
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3. ดานการจัดจําหนาย ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ดานการจัด

จําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.06) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัด

จําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนมากทีสุ่ดคือ คือ สามารถส่ังซ้ือไดตลอด 24 ชั่วโมง (คาเฉล่ีย 4.25) รองลงมา

คือ การประหยัดเวลาในการเดินทาง (คาเฉล่ีย 4.21) และ ความสะดวกในการส่ังซ้ือสินคา (คาเฉล่ีย 4.20) 

4. ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ดานการ

สงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.13) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการ

สงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนมากที่สุดคือ คือ การสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ (คาเฉล่ีย 4.50) 

รองลงมา คือ มีการบริการสงสินคาใหฟรี (คาเฉล่ีย 4.17) และ การโฆษณาที่นาสนใจผานอินเตอรเน็ต (คาเฉล่ีย 3.96) 
 

 7.4 การทดสอบสมมติฐาน 

นักวิจัยไดตั้งสมมติฐานวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดเฉล่ีย

ตอเดือนสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน โดยมีการทดสอบสมมติฐานดังแสดงในตารางที่ 1 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1   ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน 
 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล Sig Phi 
ระดับ

ความสัมพันธ 
การทดสอบสมมติฐาน 

1 เพศ 0.00 มากกวา 0.8 ขึ้นไป ระดับมาก สอดคลองกับสมมติฐาน 

2 อาย ุ 0.00 มากกวา 0.7 ขึ้นไป ระดับมาก สอดคลองกับสมมติฐาน 

3 สถานภาพ 0.00 มากกวา 0.8 ขึ้นไป ระดับมาก สอดคลองกับสมมติฐาน 

4 ระดับการศึกษา 0.00 มากกวา 0.9 ขึ้นไป ระดับมาก สอดคลองกับสมมติฐาน 

5 อาชีพ 0.00 มากกวา 0.7 ขึ้นไป ระดับมาก สอดคลองกับสมมติฐาน 

6 รายไดเฉล่ียตอเดือน 0.00 มากกวา 0.8 ขึ้นไป ระดับมาก สอดคลองกับสมมติฐาน 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน มี

ความสัมพันธกับกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ประกอบดวย การตระหนักถึงปญหา การแสงหาขอมูล การ

พิจารณาเลือก การตัดสินซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ  ซ่ึงคา Sig เทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวา 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 

  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน แตละขั้นตอนประกอบดวย การตระหนักถึง

ปญหา คือ ราคาสินคาต่ํากวาการซ้ือตามรานคาทั่วไป การแสวงหาขอมูลผานแหลงบุคคล เชน ครอบครัว คนรู จัก การ

พิจารณาทางเลือก โดยการเปรียบเทียบดานราคา การตัดสินใจซ้ือ โดยพิจารณาจากการสงเสริมการขายที่นาสนใจ และ 

พฤติกรรมหลังการซ้ือ สวนใหญมีความพึงพอใจ และ จะกลับไปซ้ือสินคาออนไลน 
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 8.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน 

  ปจจัยที่สวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนมากที่สุดคือ ดานการสงเสริมการตลาด 

รองลงมา คือ ดานราคา และ ดานชองทางการจัดจําหนาย เม่ือพิจารณาปจจัยรายขอ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุดคือ 

การสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ รองลงมา คือ สินคามีราคาถูกกวาการซ้ือชองทางอ่ืน และ สินคามีความหลากหลาย 
 

 8.4. การทดสอบสมมติฐาน 

  ปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน มีความสัมพันธกับ

กระบวนการในการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน 

 

9. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถอภิปราย

ผลไดดังตอไปน้ี 

1. เม่ือพิจารณาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน พบวา ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด รองลงมาคือ ดานราคา ซ่ึงแตกตางจาก

งานวิจัยของ สุวิมล ขําลวน (2553) เรื่อง กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาผานอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุดคือ ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

แตสอดคลองกับงานวิจัยของภาณุมาศ ใจกันทะ  (2556) เรื่องพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาออนไลนของ กลุมคนวัยทํางานใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุดคือ ปจจัยดานราคา รองลงมาคือ ดานการสงเสริม

การตลาด ซ่ึงอาจจะเปนเพราะวาสินคาที่ขายออนไลนในปจจุบันมีรูปแบบ คุณภาพและความหลากหลายของสินคาที่เหมือนๆ 

กัน จึงสงผลทําใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภค คือ ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด คือ การจัดการสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ และ ปจจัยดานราคา คือ สินคามีราคาถูกกวาการซ้ือชองทางอ่ืน  

2. จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน พบวา ขั้นตอนการแสวงหาขอมูล สวนใหญแสวงหาขอมูล

ผานแหลงบุคคล เชน เพื่อน ครอบครัว คนรูจัก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิมล ขําลวน (2553) เรื่องกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือสินคาผานอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขั้นตอนการแสวงหาขอมูลสวนใหญมาจากแหลงบุคคล ซ่ึง

อาจเปนเพราะวา การซ้ือสินคาออนไลน ไมใชการซ้ือสินคาผานทางรานคาปกติ จึงทําใหผูทําการซ้ือมีการสอบถามยังคนรูจัก 

เพื่อความม่ันใจในรานคาที่จะซ้ือสินคาออนไลน เพราะในปจจุบันมีการหลอกลวงการขายสินคาออนไลนเปนจํานวนมาก 

3. จากการศกึษากระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน พบวา ขั้นตอนการประเมินทางเลือก สวนใหญประเมิน

ทางเลือกโดยการเปรียบเทียบราคา ซ่ึงแตกตางจากงานวิจัยของ สุวิมล ขําลวน (2553) เรื่องกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคา

ผานอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขั้นตอนการประเมินทางเลือก สวนใหญจะเปรียบเทียบคุณภาพ

สินคาจากขอมูลที่ไดตามแหลงขอมูล  ซ่ึงอาจเปนเพราะวา รานคาขายสินคาออนไลนในปจจุบัน มีสินคาท่ีเหมือนหรือคลายกัน 

ทําใหผูบริโภคสวนใหญจะพิจารณาจากราคาสินคาเปนหลัก และนํามาเปรียบเทียบกัน เพื่อตัดสินใจซ้ือในขั้นตอนตอมา 

4. จากการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดเฉล่ีย

ตอเดือนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุวิมล ขําลวน (2553) เรื่องกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาผานอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาผานอินเตอรเน็ตที่แตกตางกัน ซ่ึง
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อาจจะเปนเพราะวาในปจจุบันผูบริโภคแตละคนมีมุมมองในการซ้ือสินคาออนไลนที่แตกตางกัน โดยเฉพาะการที่มีปจจัยสวน

บุคคลที่แตกตางกันดวย ก็จะยิ่งทําใหแตละคนมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือในแตละขั้นตอนที่แตกตางกัน 

 

10. ขอเสนอแนะ 
 

10.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

10.1.1 กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคในขั้นตอนการพิจารณาทางเลือก สวนใหญ

พิจารณาจาก การเปรียบเทียบดานราคา และ การเปรียบเทียบดานการสงเสริมการขาย สวนขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ จะ

ตัดสินใจจากการสงเสริมการขายที่นาสนใจ และ ราคาสมเหตุสมผล นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาจากปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนมากที่สุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ ปจจัย

ที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุดคือ การจัดการสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ (ดานการสงเสริมการตลาด) รองลงมาคือ สินคามี

ราคาถูกกวาการซ้ือชองทางอ่ืน (ดานราคา)  ซ่ึงเห็นไดวา ผูบริโภคที่ตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนสวนใหญ จะพิจารณาสินคาจาก

ราคาและการสงเสริมการขายเปนหลัก ดังน้ัน รานคาขายสินคาออนไลนจะตองมีจัดการสงเสริมการขายตลอดเวลา หรือปรับ

ราคาต่ํากวาคูแขงจึงจะสามารถจูงใจใหผูบริโภคซ้ือสินคาของตนได 
 

10.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

10.2.1 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการสํารวจเฉพาะผูบริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีเทาน้ัน ขอบเขตการศึกษาอาจไม

สะทอนถึงกลุมพื้นที่อ่ืน จึงควรที่จะศึกษาในเขตพื้นที่อ่ืน หรือขยายขอบเขตงานวิจัยใหกวางกวาน้ีทั้งในสวนระดับภูมิภาค หรือ

ในระดับประเทศ รวมถึงศึกษาเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน และปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่จะสงผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาออนไลนมากยิ่งขึ้น 

10.2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการซ้ือสินคาออนไลน เพื่อให

ไดผลการศึกษาที่มีความหลากหลาย และสงผลตอการนําไปใชในการสรางกลยุทธของผูประกอบการขายสินคาออนไลนตอไป 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และ

เปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมตามตัวแปรสวนบุคคล กลุมตัวอยางในการศึกษา

ครั้งน้ี คือ ประชาชนผูมีเงินไดบุคคลธรรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 400 ชุด โดยวิธีการสุมตัวอยาง       

แบบตามสะดวก การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือลูกจาง 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามตัวแปรสวนบุคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ ระดับการศึกษา 

และอาชีพ ที่ตางกันมีผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 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

ม่ันคง และเจริญกาวหนา อันจะสงผลใหประชาชนดํารงชีวิตอยางมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซ่ึงรายไดที่เปนภาษีอากร

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 ที่จายจากเงินไดที่จายบางสวน เพื่อใหมี

การทยอยชําระภาษีขณะที่มีเงินไดเกิดขึ้นอีกดวย (กรมสรรพากร, 2559) 

ทั้งน้ี รัฐบาลผูจัดเก็บภาษีและประชาชนผูมีเงินไดซ่ึงเปนผูจายภาษี โดยเฉพาะภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาซ่ึง เรียกเก็บ

จากบุคคลผูมีเงินได และมีฐานภาษีกวางขวางครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศที่มีเงินได โดยผูมีหนาที่เสียภาษีจะผลักภาระ

ภาษีไปใหบุคคลอ่ืนเสียภาษีแทนไมได หากรัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดเปนจํานวนมากในแตละป ก็

นับวาเปนแหลงรายไดที่สําคัญอยางหน่ึงของรัฐบาล โดยมีกรมสรรพากรเปนหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่ในการจัดเก็บภาษี 

สวนการเสียภาษีอากรของผูมีเงินไดน้ัน มีความจําเปนอยางยิ่งทีผู่เสียภาษีทุกคนจะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา และตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด  ซ่ึงผูมีหนาที่เสียภาษีทุกคนควรจะเปดใจ

เรียนรูเพื่อใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีที่ถูกตอง เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ 

จังหวัดอุบลราชธานีเปนศูนยกลางเศรษฐกิจที่สําคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศไทย มี

ประชากรรวมทั้งส้ิน 1,852,718 คน เปนจังหวัดที่มีประชากรจํานวนมากเปนอันสองของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร

และนครราชสีมา (สํานักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง, 2559) มีพื้นที่จํานวน 10,299,063 ไร มีประชากรอยูในวัย

ทํางาน อายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 1,353,980 คน เปนผูอยูในกําลังแรงงานและมีงานทํา 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 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดดําเนินศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของประชาชนในจังหวัด

อุบลราชธานี เพื่อเปนแนวทางสําหรับการใหบริการความรูเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซ่ึงจะกอใหเกิดความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการเสียภาษีที่ถูกตองแกประชาชนผูมีเงินได 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัด

อุบลราชธานี ตามตัวแปรสวนบุคคล 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
 

 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่ตางกัน มีผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาแตกตางกัน 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความรูความเขาใจ  

 ความรู  หมายถึง ความจําซ่ึงเกิดจากการเรียนรูมากอน ไมวาจะเปนความจําในลักษณะทั่วไป วิธีการ 

กระบวนการ โครงสราง ลําดับ และความเขาใจหมายถึงความสามารถในการส่ือความหายจากส่ิงที่เรียนรู โดยไมตองนําไป

สัมพันธกับส่ิงอ่ืน ๆ วันเพ็ญ สายชล (2549) ไดแก  

 1. การแปลความ คือ ความสามารถในการส่ือความหมาย จากส่ิงที่เรียนรูแลว ดวยวิธีส่ือความหมายอ่ืน เขาใจ

ความรูที่ปรากฏในการส่ือความหมายรูปแบบตาง ๆ  

 2. การตีความ คือ ความสามารถในการอธิบายหรือสรุปส่ิงที่เรียนรูได  

 3. การขยายความ คือ ความสามารถในการพิจารณาส่ิงที่นอกเหนือไปจากการเรียนรู ในดานโอกาส การนําไปใช 

ผลและแนวโนมในอนาคต  

 ความรู (Knowledge) เปนพฤติกรรมขั้นแรก เก่ียวของกับความสามารถในการจดจําหรือโดยการนึกได โดยการ

มองเห็น การฟงหรือการไดยิน ความรูเปนสวนหน่ึงในขั้นตอนของการเรียนรู ประกอบไปดวย คํานิยามหรือคําจํากัดความ 

ขอเท็จจริง กฎเกณฑ โครงสราง วิธีการแกไข ปญหาและมาตรฐาน เปนตน ความรูจึงเปนการจํา หรือระลึกอะไรก็ได ไมตองใช

ความสามารถทางความคิดหรือสมองมากนัก ดังน้ันการจําได เปนกระบวนการที่ใชในการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินผล 

เปนขั้นตอนที่ใชความสามารถทางการคิดและสมองมากขึ้นตามลําดับ สวนความเขาใจ (Comprehension) เปนสวนที่ตอมา

จากความรู จนถึงขึ้นของการส่ือความหมายโดยการใชปากเปลา ขอเขียน ภาษา หรือสัญลักษณ ซ่ึงเกิดหลังจากบุคคลไดรับ

ขาวสารตาง ๆ และแสดงออกมาดวยการใชทักษะหรือการแปลความหมาย ไดแก การบรรยายขาวสารซ่ึงไดยินมาโดยคําพูด

ของตน หรือการแสดงความคิดเห็น คาดคะเนหรือใหขอสรุปก็ได (มาโนช เวชพันธุ, 2532) 

4.2 หลักการทั่วไปเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร  

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหนวยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่

กฎหมายกําหนดและมีรายไดเกิดขึ้นตามเกณฑที่กําหนด โดยปกติจัดเก็บเปนรายป รายไดที่เกิดขึ้นในปใดๆ ผูมีรายไดมีหนาที่

ตองนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กําหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปถัดไป สําหรับผูมีเงิน

ไดบางกรณีกฎหมายยังกําหนดใหยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งป สําหรับรายได ที่เกิดขึ้นจริงในชวงครึ่งปแรก เพื่อเปนการ

บรรเทาภาระภาษีที่ตองชําระและเงินไดบางกรณี กฎหมายกําหนดให ผูจายทําหนาที่หักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดที่จาย

บางสวน เพื่อใหมีการทยอยชําระภาษีขณะที่มีเงินไดเกิดขึ้นอีกดวย (สรรพากร, 2559) 

 4.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ  

 มนัส มนูญกุลกิจ (2552) ศึกษาและวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของสํานักงาน

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาดังกลาว พบวา ปงบประมาณ 2547 – 2551 ปญหาที่มีผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพการจัดเก็บเงินไดบุคคลธรรมดาของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร สําหรบัทางดานผูมีเงินไดมีทัศนคติ

ในการเสียภาษีในทางลบ มีพฤติกรรมในการหลบเล่ียงภาษีอากร ขาดความรูความเขาใจเรื่องภาษีอากรอยางแทจริง ทําใหไม

ทราบประโยชนและผลตอบแทนของการเสียภาษีทางตรงและทางออม ซ่ึงทําใหประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาของกรุงเทพมหานครแตละสํานักงานสูงหรือตํ่ากวาเกณฑปกติตามสภาพของพื้นที่ที่รับผิดชอบ สําหรับแนวทางในการ
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บริหารการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดย

สวนใหญเปนการดําเนินการตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและพันธกิจของ

กรมสรรพากร แตบางสํานักก็ไดดําเนินการโครงการตางๆ เพื่อใหการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของสํานักงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดทําโครงการตามลักษณะของผูมีเงินได และตามสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบของแตละสํานักงาน เพื่อ

มุงเนนการใหบริการ ความรูความเขาใจแกผูเสียภาษีและสรางความสมัครใจในการเสียภาษีของผูมีเงินได  

 พนิตนารถ เย็นทรัพย (2551) ศึกษาและวิจัยเรื่องความรูและทัศนคติเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูมี

เงินเดือน ผลการวิจัยพบวาเม่ือแบงความรูเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปน 3 ระดับ คือระดับมาก ปานกลาง และนอย 

กลุมตัวอยางรอยละ 58.50 มีความรูในระดับปานกลางและจากการแบงทัศนคติเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ไมดี 

และไมดีอยางยิ่ง โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีทัศนคติในระดับปานกลางและพบวาทัศนคติเชิ งบวกมีคาเฉล่ียสูงตอการ

รับผิดชอบประเทศชาติดวยการเสียภาษีอากร จากการหาความสัมพันธระหวางความรูและทัศนคติ พบวา ความรูไม มี

ความสัมพันธกับทัศนคติ ดังน้ัน ผูมีระดับความรูมากหรือนอยไมจําเปนตองมีทัศนคติดีหรือไมดีตามไปดวย ปญหาความรูและ

ทัศนคติเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนปญหาเชิงลึก มองโดยผิวเผินเหมือนไมมีปญหาการขาดความรูอยูหลายเรื่องและ

ปญหาทัศนคติเชิงลบบางประการหนวยงานรัฐที่จัดเก็บภาษีจึงควรใสใจในดานใหความรูแกประชาชนใหมากกวาที่เปนอยู มิใช

การทําหนาที่ประกาศแจงเตือนใหไปเสียภาษีภายในกําหนดเทาน้ัน แตควรใหความรูเก่ียวกับภาษีเงินไดทั้งระบบ รวมทั้งใช

โอกาสน้ีบอกกลาววาเงินภาษีจากประชาชนมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศอยางไร 

 

5. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 ในการศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี 

มีกรอบแนวคิดดังตอไปน้ี 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

ปจจัยสวนบุคคล  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

1. เพศ 

2. ระดับการศึกษา 

3. อาชีพ 

 1. ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

2. เงินไดที่ตองเสียภาษี 

3. การคํานวณหักคาใชจายเงินไดพงึประเมิน 

4. สิทธิในการหักคาลดหยอน 

5. การคํานวณภาษีเงินได 

6. การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี 

7. วิธีการชําระภาษี 

8. อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

9. การขอคืนเงินภาษีอากร 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 6.1 ขอบเขตการศึกษา  

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชาชนผูมีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี 
 

 6.2 ประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชาชนผูมีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี ซ่ึงมี

จํานวนเทากับ 44,289 คน (ขอมูลจากสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานี ป พ.ศ.2559) 

 กลุมตัวอยาง การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดโดยใชการคํานวณกลุมตัวอยางในกรณีที่ทราบจํานวน

ประชากร ตามการการคํานวณของ Yamane (1967)  ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% คํานวณไดเทากับ 396.42 หรือไดขนาดกลุม

ตัวอยางเทากับ 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บรวมรวมขอมูลจาก

ประชาชนผูมีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 6.3 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยขั้นตอนของการ

สรางแบบสอบถามเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของจากน้ันได สอบถามผูเชี่ยวชาญ 

แบบสอบถามแบง ออกเปน 4 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป 

สวนที่ 2 แบบทดสอบเก่ียวกับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

สวนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ 

โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาแบบสอบถาม ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมจากตํารา เอกสารที่เก่ียวของกับความรูความเขาใจดานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

จากหนังสือ วารสาร เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดโครงสรางของแบบสอบถาม โดยออกแบบสอบถาม และวิธีการตอบคําถาม 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินแบบสอบถามโดยผูทรงคุณวุฒิ ในดานดานสถิติ  เพื่อตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถาม 

(Content Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยคํานวณคะแนนคาความสอดคลอง (Item-Objective-Congruence 

: IOC)  เม่ือผานการตรวจสอบแลวจึงไดทําการทดลองแจก (Tryout) พบวา มีคามากกวา 0.81 

ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด โดยผูวิจัยใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
 

 6.4 การวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ มีดังตอไปน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ จะใชคาสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistic) ในการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ รอยละ (Percentage)  

2. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปนแบบสอบถาม

ตัวเลือก 2 ตัวเลือก (ถูก-ผิด) จํานวน 30 ขอ สอบถามเก่ียวกับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จะ

ใชคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการแจกแจงความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 
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3. การเปรียบเทียบคะแนนความถี่เรื่องระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ

ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ตามตัวแปรสวนบุคคล จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 

Variance : ANOVA) ทั้งน้ีการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดใชโปรแกรมคํานวณทางสถิต ิ

4. วิเคราะหขอมูลปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา ดวยการใชคาความถี่และรอยละ 

สําหรับการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับวัดการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจังหวัดอุบลราชธานี โดย

นําคาคะแนนที่ผูตอบแบบสอบถามไดถูกตองมาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมิน โดยผูวิจัยกําหนดแบงระดับความรูความ

เขาใจเปน 3 ระดับ โดยมีความกวางของชั้น ดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห,2538)  
 

 ความกวางของชั้น =  

    = 
30 - 0

3
 = 10 

1) คาระหวาง 0 - 10 หมายถึงมีความรูความเขาใจอยูในระดับนอย 

2) คาระหวาง 11 -20 หมายถึงมีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง 

3) คาระหวาง 21 - 30 หมายถึงมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก 

 

7. ผลการศกึษา 
 

7.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 53.25 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 56.25 และประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  รอยละ 41.75  
 

 7.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

  การศึกษาเรื่องความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สามารถสรุปได ดังน้ี 
 

ตารางที ่1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับ

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 

การเปรียบเทียบคะแนนความถี่เรื่องระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน

ในจังหวัดอุบลราชธานี ตามตัวแปรสวนบุคคล สามารถสรุปไดดังน้ี 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2111 

1. เพศ จากการศึกษาพบวา เพศหญิงสวนใหญมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

อยูในระดับปานกลาง รอยละ 49.73 รองลงมาคือระดับมาก รอยละ 37.97 และระดับนอย รอยละ 12.30 สวนเพศชายสวน

ใหญมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 52.58 รองลงมาคือ

ระดับนอย รอยละ 29.11 และระดับมาก รอยละ 18.31  

2. ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี สวนใหญมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 55.80 รองลงมาคือระดับนอย รอยละ 35.51 และระดับ

มาก รอยละ 8.70 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 51.11 รองลงมาคือระดับมาก รอยละ 35.11 และ ระดับนอย รอยละ 13.78 กลุม

ตัวอยางที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท สวนใหญมีความรูความเขาในเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับมาก รอยละ 

51.35 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง รอยละ 35.14 และระดับนอย รอยละ 13.41  

3. อาชีพ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือลูกจาง สวนใหญมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับปานกลาง รอยละ 51.08 รองลงมาคือระดับนอย รอยละ 32.26 และระดับ

มาก รอยละ 16.67 อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ในระดับปานกลาง รอยละ 61.07 รองลงมา ระดับมาก รอยละ 24.43 และระดับนอย รอยละ 14.50 อาชีพเจาของกิจการ 

สวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในระดับมาก รอยละ 52.94 รองลงมาคือระดับปานกลาง รอย

ละ 39.71 และระดับนอย รอยละ 7.35 อาชีพอิสระ สวนใหญมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใน

ระดับมาก รอยละ 73.33 รองลงมาระดับปานกลาง รอยละ 20.00 และระดับนอย รอยละ 6.67  
  

7.4 การทดสอบสมมติฐาน 

 นักวิจัยไดตั้งสมมติฐานวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกตางกันยอมมีผลตอความรู

ความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตกตางกัน โดยมีการทดสอบสมมติฐานดังน้ี 

1. การเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามตัวแปรเพศ พบวา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยเพศหญิงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาสูงกวาเพศชาย 

2. การเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามตัวแปรระดับการศึกษา 

พบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบรายคูพบวา ผูที่มีระดับการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท มีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี 

3. การเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามตัวแปรอาชีพ พบวา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบรายคูพบวา ผูที่มีอาชีพเจาของกิจการและ

อาชีพอิสระ มีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมสูงกวาผูมีมีอาชีพพนักงานบริษัทหรือลูกจาง และอาชีพ

รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

 

8. สรุปและอภิปรายผล 
 

  จากการศึกษาเรื่องความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือลูกจาง  
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 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับปานกลาง  (คาคะแนน

ระหวาง 11-20 คะแนน) รองลงมาคือมีความรูความเขาใจในระดับมาก (คาคะแนนระหวาง 21-30) และ มีความรูความเขาใจ

ในระดับนอย (คาคะแนนระหวาง 0-10)  

การเปรียบเทียบความรูความเขาใจ เพศหญิงและเพศชาย สวนใหญมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับปานกลาง ระดับการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีสวนใหญมีระดับ

ความรูความเขาใจในระดับปานกลาง ระดับการศึกษาปริญญาโท สวนใหญมีระดับความรูความเขาใจในระดับมาก อาชีพ

พนักงานบริงานบริษัทหรือลูกจาง และ อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สวนใหญมีความรูความเขาใจในระดับปานกลาง 

อาชีพเจาของกิจการและอาชีพอิสระ สวนใหญมีความรูความเขาใจในระดับมาก 

 การทดสอบสมมติฐานจากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่ตางกันมีผล

ตอความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

จากการศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถ

อภิปรายผลไดดังตอไปน้ี 

5. จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับปาน

กลาง สอดคลองกับงานวิจัยของพนิตนาถ เย็นทรัพย (2549) เรื่องภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา : ผูมีเงินไดประเภทเงินเดือนรู

เพียงใด คิดอยางไร เพื่อศึกษาระดับความรูและทัศนคติเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคลธรรมดาของผูมีเงินไดประเภทเงินเดือน ซ่ึง

ผลงานวิจัยพบวา ดานความรูกลุมตัวอยางมีความรูอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงอาจจะเปนเพราะวากรมสรรพากรเปนหนวยงาน

ภาครัฐที่มีหนาที่หลักในการจัดเก็บภาษีไดมีการพัฒนาเพื่อรณรงคสงเสริมเผยแพรความรูเก่ียวกับการเสียภาษีอากรอยาง

ตอเน่ือง และทั่วถึง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนะเทศที่ทันสมัยและรวดเร็ว ทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่องการเสีย

ภาษีอยูบาง และจากการศึกษามีความรูอยูในระดับปานกลาง  

6. จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามตัวแปรอาชีพ 

พบวา อาชีพเจาของกิจการและอาชีพอิสระ มีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สูงกวา อาชีพ

พนักงานบริษัทหรือลูกจาง และอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แตกตางกับงานวิจัยของ สายสมร สังขเมฆ (2553) เรื่อง

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบวา ผูที่มีอาชีพ

พนักงานลูกจางมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สูงกวา อาชีพเจาของกิจการ อาชีพอิสระ ซ่ึงอาจจะเปน

เพราะวา ในปจจุบันมีประชาชนประกอบธุรกิจสวนตัว เปนเจาของกิจการ และประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น อีกทั้งเรื่องภาษี

อากรในการทําธุรกิจเปนเรื่องที่ตองศึกษาและทําความเขาใจ เพื่อใชในการวางแผนประกอบธุรกิจ จึงทําใหอาชีพเจาของ

กิจการและอาชีพอิสระมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่สูงกวา สอดคลองกับทฤษฎีของ มาโนช 

เวชพันธ ในเรื่องความรู (Knowledge) เก่ียวของกับการจดจําหรือการนึกได และความเขาใจ (Comprehension) เปนสวนที่

ตอจากความรู เหมือนกับระดับความรูความเขาใจ ซ่ึงถาผูเสียภาษีมีความรูแลวไดนํามาใชหรือปฏิบัติ ก็จะทําใหสามารถมี

ความรูความเขาใจที่เพิ่มมากขึ้นน่ันเอง 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงจาก

การศึกษาแมกลุมตัวอยางจะมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูบาง แตกรมสรรพากรที่เปนหนวยงาน

ของภาครัฐที่มีหนาที่หลักในการจัดเก็บภาษี จะตองมีการประสัมพันธหรือใหความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรม

เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีความรูความเขาใจในประเด็นตางๆ เชน เงินไดที่ตองเสียภาษี 
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การคํานวณหักคาใชจายเงินไดพึงประเมิน สิทธิในการหักลดหยอนภาษี การคํานวณภาษีเงินได การยื่นแบบแสดงรายการเสีย

ภาษี วิธีการชําระภาษี อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรม และการขอคืนภาษีอากร เพื่อสรางความรูความเขากับกับประชาชนผูเสีย

ภาษี และเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดอยางถูกตองตอไป 
 

2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1) การวิจัยในครั้งน้ีเปนการสํารวจเฉพาะเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีเทาน้ัน ขอบเขตการศึกษาอาจไม

สะทอนถึงกลุมพื้นที่อ่ืน จึงควรที่จะศึกษาในเขตพื้นที่อ่ืน หรือขยายขอบเขตงานวิจัยใหกวางกวาน้ีทั้งในสวนระดับภูมิภาค หรือ

ในระดับประเทศ เพื่อทําใหเห็นถึงภาพกวางของความรูความเขาใจของบุคคลที่เก่ียวของกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรม 

2) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เพื่อให

ไดผลการศึกษาที่มีความหลากหลาย และทําใหเขาใจมุมมองของประชาชนในเรื่องที่เก่ียวของกับการเสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดามากยิ่งขึ้น 
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ปจจัยที่มีผลตอพฤตกิรรมการซ้ือเสื้อผาออนไลนของนักศกึษาหญิงไทยและเวียดนาม 

Factors affecting Online Shopping Behavior of Thai and Vietnamese  
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาหญิงที่สงผลตอการเลือกซ้ือเส้ือผาออนไลน 

2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาออนไลนระหวางนักศึกษาหญิงไทยและนักศึกษาหญิงเวียดนาม 3) ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดในรูปแบบออนไลนสําหรับธุรกิจเส้ือผากลุมนักศึกษาหญิง ตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาหญิงที่ซ้ือ

เส้ือผาผานอินเทอรเน็ตในประเทศไทยและเวียดนาม จํานวน 400 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบโควตา เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัย คือแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยใช ใชคารอยละ คาความถี่ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที 

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะหเน้ือหา  

ผลการวิจัยพบวา 1) การเลือกซ้ือเส้ือผาออนไลนของนักศึกษาหญิง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา มีความ

แตกตางกันตามคณะที่กําลังศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาออนไลน

ระหวางนักศึกษาหญิงไทยและนักศึกษาหญิงเวียดนาม พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณา

เปนดาน พบวา นักศึกษาหญิงไทยและเวียดนามมีผลตอการเลือกชองทางการส่ังซ้ือผาน Facebook และ Shopee อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรูปแบบออนไลนสําหรับธุรกิจเส้ือผากลุมนักศึกษาหญิง 

พบวา การเลือกซ้ือเส้ือผาออนไลนผานชองทางการส่ังซ้ือ Facebook ไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานผลิตภัณฑ (β = 0.27) และ 

ดานราคา (β = 0.13)  การเลือกซ้ือเส้ือผาออนไลนผานชองทางการส่ังซ้ือ Lazada ไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานการสงเสริม

ตลาด (β = 0.12)  สวนการเลือกซ้ือเส้ือผาออนไลนผานชองทางการส่ังซ้ือ Shopee  พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดไม

สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการซ้ือ  เส้ือผาออนไลน  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 
 

เส้ือผาและเครื่องนุงหมเปนปจจัย 4 ที่มนุษยทุกคนใชในชีวิตประจําวัน นอกจากจะเปนประโยชนในการปองกัน

ความหนาว ความรอน และปองกันส่ิงที่อันตรายจากภายนอก เส้ือผาและเครื่องนุงหมยังชวยเสริมสรางบุคลิกภาพแสดงใหเห็น

ถึงรสนิยมสามารถบงบอกถึงภาพลักษณและสถานภาพทางสังคมของผูสวมใสดวย ฉะน้ันการแตงกายจึงเปนคานิยมที่สําคัญ

สําหรับมนุษยทุกคน ปจจุบันเส้ือผาไดมีการพัฒนาทั้งคุณภาพและรูปแบบที่ทันสมัยมีใหเลือกตามความตองการของผูใชและ

ชองทางการซ้ือที่หลากหลายชองทาง ซ่ึงปจจุบันเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตถือเปนชองทางในการเลือกซ้ือเส้ือผาที่นิยมและใชกัน

อยางแพรหลายทั่วโลก การพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสารผานระบบอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเปนอยาง

มากและการใชบริการอินเทอรเน็ตไมไดถูกจํากัดอยูแตในเฉพาะการส่ือสารหาขอมูลเทาน้ันแตไดขยายไปสูกลุมธุรกิจเพื่อการ

ซ้ือขายสินคาผานอินเทอรเน็ต โดยเครือขายอินเทอรเน็ตไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ทําใหการติดตอระหวางธุรกิจจากส่ือ

อินเทอรเน็ตพัฒนาอยางรวดเร็ว และมีการใชงานกันอยางกวางขวางมากขึ้น ส่ืออินเทอรเน็ตทําใหบุคคลทั่วไป บริษัทขนาดเล็ก 

สามารถขายสินคาบนเครือขายอินเทอรเน็ตได โดยมีโอกาสเทาเทียมกับบริษัทใหญๆ และส่ืออินเทอรเน็ตก็เขามามีบทบาททาง

กลยุทธดานการตลาดของการซ้ือขายเส้ือผา โดยปกติการซ้ือเส้ือผาจะซ้ือจากรานขายเส้ือผาในหางสรรพสินคา หรือยาน

ศูนยการคา แตปจจุบันการซ้ือขายเส้ือผาผานอินเทอรเน็ตเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย ทั้งเส้ือผารูปแบบทั่วไป เส้ือผาแฟชั่น 

และเส้ือผาแบรนดเนมที่มีชื่อเสียง 

ธุรกิจเส้ือผาออนไลนเปนธุรกิจที่มีความนาสนใจ โดยเฉพาะตลาดเส้ือผาผูหญิง เน่ืองจากกลุมผูบริโภคเพศหญิงเปน

ตลาดขนาดใหญ มีแนวโนมการแตงกายตามสมัยนิยมสูง นอกจากน้ีตลาดเส้ือผาของผูหญิงมีอัตราการเติบโตที่สูงกวาตลาด

เส้ือผาของผูชาย สาเหตุเพราะวาผูหญิงตัดสินใจซ้ือเส้ือผาเครื่องแตงกายดวยอารมณและความรูสึกเปนสวนใหญ ขณะที่ผูชาย

ตัดสินใจซ้ือดวยเหตุผลและดูเรื่องราคาเปนหลัก   กลุมนักศึกษาจัดในกลุมวัยรุนซ่ึงเปนกลุมที่มีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆและมี

ความหวือหวามากที่สุด เน่ืองจากเปนกลุมที่มีอํานาจในการตัดสินใจไดดวยตนเองคอนขางสูง เปนกลุมที่มีการรับรู ไวตอส่ือ ถูก

ชักจูงไดงาย และมีความหลากหลายในดานการใชจาย อีกทั้งยังเปนกลุมที่มีการใชอินเทอรเน็ตอยางแพรหลาย โดยเฉพาะ

นักศึกษาหญิง ซ่ึงเปนเพศและวัยที่มีความรักสวยรักงามและชอบการแตงกายใหสวยงาม 

ประเทศไทยอยูในกลุมอาเซียนถือเปนหน่ึงในดินแดนที่มีประชากรอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นรวดเร็วติดอันดับโลก เปน

ประเทศที่มีการพัฒนาธุรกิจสูงมากแตหลายปที่ผานมา ธุรกิจของประเทศไทยมีการพัฒนาชาลง โดยไดเห็นชัดวา เม่ือกอน

ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนากวาประเทศเวียดนามแตหลายปน้ีประเทศเวียดนามมีการพัฒนาเร็วมาก สาเหตุน้ีมาจาก

หลายประเด็น โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศก็เปนประเด็นสําคัญหน่ึงที่ทําใหกอการเปล่ียนแปลงในดานธุรกิจของประเทศ

เวียดนามกับประเทศไทย จากขอมูลของ Internet World Stats พบวา ประเทศเวียดนามมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตทั้งหมด 

64,000,000 คน ในขณะที่ประเทศไทยมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตทั้งหมด 57,000,000 คน (Internet World Stats, 2017) 

จากขอมูลที่กลาวมาจะเห็นไดวาจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตของทั้งสองประเทศมีความแตกตางกัน โดยประเทศเวียดนามมีจํานวน

ผูใชอินเทอรเน็ตมากกวาประเทศไทย จึงมีผลกระทบตอการทําธุรกิจออนไลน แตอยางไรก็ตามทั้งประเทศเวียดนามและ

ประเทศไทยเนนตลาดกลุมเปาหมายเปนกลุมวัยรุน โดยเจาะจงกลุมลูกคาผูหญิงโดยนักศึกษาหญิงก็เปนกลุมลูกคาสวนหน่ึงใน

กลุมผูหญิง พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของกลุมนักศึกษาหญิงในแตละประเทศไมเหมือนกัน ทั้งทางดานทัศนคติ ความเชื่อ 

และสถานภาพทางสังคม  

ดังน้ันจากการที่มีผูคนใหความสําคัญตอการใชส่ืออินเทอรเน็ตมากขึ้นสงผลใหมีอิทธิพลอยางมากในการทําธุรกิจ

ออนไลน และการพัฒนาธุรกิจในประเทศ จึงเปนประเด็นที่นาสนใจวา ทําไมนักศึกษาหญิงสวนใหญหันมาเลือกซ้ือสินคาทาง

ชองทางดังกลาวมากขึน้ จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาในเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา

ออนไลนของนักศึกษาหญิง กรณีเปรียบเทียบระหวางไทยกับเวียดนาม เพื่อทราบถึงความแตกตางของพฤติกรรมนักศึกษา
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หญิงไทยและเวียดนามในการเลือกซ้ือเส้ือผาออนไลน เพื่อประโยชนในการทํากลยุทธทางการตลาดใหมที่นาสนใจและสามารถ

สรางรายไดใหแกผูประกอบการธุรกิจเส้ือผา และตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่เขามามี

บทบาทในสังคมปจจุบัน 

 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาหญิงที่สงผลตอการเลือกซ้ือเส้ือผาออนไลน  

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาออนไลนระหวางนักศึกษาหญิงไทยและนักศึกษาหญิงเวียดนาม  

3. เพื่อศึกษากลยุทธทางการตลาดในรูปแบบออนไลนสําหรับธุรกิจเส้ือผากลุมนักศึกษาหญิง 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา 

 

1. ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงในการเลือกซ้ือเส้ือผาออนไลน 

2. นักศึกษาหญิงไทยกับเวียดนามที่มีสัญชาติแตกตางกัน มีผลตอการเลือกชองทางการส่ังซ้ือที่แตกตางกัน 

3. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงในการเลือกซ้ือเส้ือผาออนไลน 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของเพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงจะแบงสาระของการ

ทบทวนวรรณกรรมไดดังน้ี 

4.1  .แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  

ผูบริโภค (Customer) หมายถึง บุคคลหน่ึงหรือหลายคนที่แสดงออกซ่ึงสิทธิที่จะตองการและบริโภคผลิตภัณฑที่

เสนอขายในตลาดซ่ึงอาจกลาวไดวาทุกคนคือผูบริโภคและทุกคนไมจําเปนที่จะตองการผลิตภัณฑเหมือนกัน ผูบริโภคอาจ

ตองการผลิตภัณฑที่ยังไมมีขายในตลาด แตผูบริโภคจะไดรับความพอใจก็ตอเม่ือกิจการไดตระหนักถึงความตองการและ

ผลิตภัณฑน้ันออกจําหนายผูบริโภคอาจซ้ือผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของตนเองและครอบครัว หรือซ้ือสินคาเพื่อ

สรางความพอใจใหกับกลุมสังคมที่ตนอาศัยอยู (อุดลย จาตุรงคกุล, 2543 : 5)   

อัศนอุไร เตชะสวัสดิ์ (2549 : 2) กลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) ตามการจํากัดความของ

สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา หมายถึง พฤติกรรมการแลกเปล่ียนตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย ซ่ึงดําเนินไปภายใตผล

สะทอนที่เกิดจากภาวะแวดลอม พฤติกรรม ความรูสึกนึกคิด และความรูความเขาใจของมนุษย ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

หรือ พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง เรื่องที่เก่ียวกับหนวยการซ้ือ (The buying units) และกระบวนการแลกเปล่ียน ซ่ึงเก่ียวของ

กับการไดมา การบริโภคและการกําจัดทิ้งซ่ึงผลิตภัณฑบริการ ประสบการณ และความคิดตางๆ ทั้งน้ี คําวา หนวยการซ้ือ จะ

ครอบคลุมทั้งผูบริโภคโดยทั่วๆ ไป ทั้งที่เปนรายบุคคล เปนกลุมหรือเปนองคกรก็ไดหรือ พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง เรื่องที่

เก่ียวกับบุคคลแตละคน กลุมคนหรือองคกร และกระบวนการที่ใชในการเลือกเฟน การสรางความม่ันใจ การใชและการกําจัด

ผลิตภัณฑบริการ ประสบการณหรือแนวความคิด เพื่อสนองความตองการและความพึงพอใจของตนตลอดจนผลกระทบของ

กระบวนการดังกลาว ที่มีตอผูบริโภคและสังคม 

จากความหมายของพฤติกรรมที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการ

แสดงออกของบุคคลแตละบุคคลในการคนหา การเลือกซ้ือ การใช การประเมินผลหรือจัดการกับสินคาและบริการ ซ่ึงผูบริโภค

คาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนเองได 
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4.2. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงานการตลาด เปนปจจัยที่กิจการ

สามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรี

รัตน และคณะ, 2541 : 35-36) 

องคประกอบของสวนประสมการตลาด 

สวนประสมการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) การจัดจําหนาย (Place) การ กําหนดราคา (Price) การ

สงเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกสวนประสมทางการตลาดไดอีกอยางหน่ึงวา 4’Ps สวนประกอบทั้ง 4 ตัวน้ี 

ทุกตัวมีความเก่ียวพันกัน P แตละตัวมีความสําคัญเทาเทียมกัน แตขึ้นอยูกับผูบริหารการตลาดแตละคนจะวางกลยุทธ โดยเนน

นํ้าหนักที่ P ใดมากกวากัน เพื่อใหสามารถ ตอบสนองความตองการของเปาหมายทางการตลาด คือ ตัวผูบริโภค  

4.2.1 ผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยแรกที่จะแสดงวากิจการพรอมจะทําธุรกิจได กิจการน้ันจะตองมีส่ิงที่จะเสนอขาย 

อาจเปนสินคาที่มีตัวตน บริการ ความคิด (Idea) ที่จะตอบสนองความตองการได การศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑน้ัน นักการ

ตลาด มักจะศึกษาผลิตภัณฑในรูปของผลิต ภัณฑเบ็ดเสร็จ (Total Product) ซ่ึงหมายถึง ตัวสินคา บวกกับความพอใจและ

ผลประโยชนอ่ืนที่ผูบริโภคไดรับจากการซ้ือสินคาน้ัน ผูบริหารการตลาดจะตองมีการปรับปรุงสินคาหรือบริการที่ผลิตขึ้นมาให

สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย โดยเนนถึงการสรางความพอใจใหแกผู บริโภคและสนองความตองการของ

ผูบริโภคเปนสําคัญ 

4.2.2 การกําหนดราคา (Price) เม่ือธุรกิจไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นมา รวมทั้งหาชองทางการจัดจําหนายและ

วิธีการแจกจายตัวสินคาไดแลว ส่ิงสําคัญที่ธุรกิจจะตองดําเนินการตอไป คือ การกําหนดราคา ที่เหมาะสมใหกับผลิตภัณฑที่จะ

นําไปเสนอขายกอนที่จะกําหนดราคาสินคา ธุรกิจตองมีเปาหมายวาจะตั้งราคา เพื่อตองการกําไร หรือเพื่อขยายสวนถือครอง

ตลาด (Market Share) หรือเพื่อเปาหมายอยางอ่ืน อีกทั้งตองมี การใชกลยุทธในการตั้งราคาที่จะทําใหเกิดการยอมรับจาก

ตลาดเปาหมายและสูกับคูแขงขันไดในการแขงขัน ในตลาด  ผูกําหนด กลยุทธการตลาดดานราคาตองคํานึงถึงประเด็นตางๆ 

ดังน้ี (1) คุณคาที่รับรู ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาใน คุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาน้ัน 

ผลิตภัณฑน้ัน (2) ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เก่ียวของ (3) การแขงขัน (4) ปจจัยอ่ืนๆ 

4.2.3 การจัดจําหนาย (Place or Distribution) ผลิตภัณฑที่ผูผลิตผลิตขึ้นมาไดน้ัน ถึงแมวาจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็

ตาม ถาผูบริโภคไมทราบแหลงซ้ือและไมสามารถจะจัดหามาไดเม่ือเกิดความตองการ 2 ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมาก็ไมสามารถ

ตอบสนองความตองการผูบริโภคได ดังน้ัน นักการตลาดจึงจําเปนตอง พิจารณาวาที่ไหน เม่ือไร และโดยใครที่จะเสนอขาย

สินคา การจัดจําหนายเปนเรื่องที่ซับซอน แตก็เปนส่ิงจําเปนที่ตองศึกษา  

4.2.4 การเผยแพรและประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) ในปจจุบันธุรกิจมักสนใจภาพพจนของ

กิจการ ธุรกิจไดใชเงินจํานวนมากเพื่อสรางชื่อเสียงและภาพพจนของกิจการ ปจจุบันองคกรธุรกิจสวนใหญไมไดเนนที่การ

แสวงหากําไร (Maximize Profit) เพียงอยางเดียว ตองเนนที่วัตถุประสงคของการใหบริการแกสังคมดวย (Social Objective) 

เพราะความอยูรอดขององคการธุรกิจจะขึ้นอยูกับการยอมรับของกลุมผูบริโภคในสังคม ถาหากกลุมผูบริโภคตอตานหรือมี

ความคิดวาองคการธุรกิจแสวงหาผลประโยชนใหกับตนมากจนไมคํานึงถึงสังคมหรือผูบริโภค 
 

4.3 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

พบวามีงานวิจัยจํานวนมากที่ไดศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาหญิงที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟชั่น 

อาทิ งานวิจัยของ ชัยวัฒน พิทักษรักธรรม (2556) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน

ของผูบริโภค ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคแตกตางกันตามลักษณะของเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพสมรส  งานวิจัยของรัชชานนท แยมศรี (2558) ไดศึกษาเรื่อง สวนประสมทาง

การตลาดแนวคิดใหมกับการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออนไลนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่เปรียบเทียบความ
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คิดเห็นของผูบริโภคเส้ือผาออนไลนในภาพรวมจําแนกตามอายุ ตามสถานภาพ ตามระดับการศึกษา ตามอาชีพ และตาม

รายได พบวาผูบริโภคเส้ือผาออนไลนใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดแนวคิดใหมแตกตางกัน 

ผลการการทบทวนวรรณกรรมสามารถนํามาสรางกรอบแนวความคิดไดดังน้ี 

 

 
รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีสํารวจ (Survey Research) อาศัยแบบสอบถาม 

(Questionnaire)เปนเครื่องมือเก็บวัยรุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ประชากรและตัวอยาง   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ประชากรในประเทศไทยที่ใชอินเทอรเน็ต จํานวน

57,000,000 คน และประชากรในประเทศเวียดนามที่ใชอินเทอรเน็ต จํานวน  64,000,000 คน โดยรวมทั้งหมด ประชากรที่

ใชในการวิจัยครั้งน้ีจึงเทากับ 121,000,000 คน (Internet World Stats, 2017) 

ผูวิจัยไดทําการกําหนดตัวอยางในการวิจัยโดยใชสูตรของ Taro Yamane (1967)  ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบ

โควตา (Quota Sampling) โดยคิดจากสัดสวนของผูที่ใชอินเทอรเน็ตของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยมีการแบง

สัดสวนตัวอยาง ดังน้ี ตัวอยางนักศึกษาหญิงไทย จํานวน 200 คน และนักศึกษาหญิงเวียดนาม จํานวน 200 คน แบบสอบถาม

ที่ไดสรางขึ้นมามีการตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity ) เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวาง

ขอคําถามกับตัวแปรที่ตองการวัด  แบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดลอง (Try out) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

เพื่อหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Alpha Cronbach 

Coefficient) โดยคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในแตละสวน ผลการวิเคราะหไดดังน้ี  
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความเชื่อม่ัน  

ตัวแปรสวนประสมทางการตลาด คาแอลฟา ครอนบาค 

1. ดานผลิตภัณฑ 0.86 
2. ดานราคา 0.81 

3. ดานการจัดจําหนาย 0.91 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 0.91 

  

ผลการวิเคราะหตัวแปรสวนประสมทางการตลาดพบวาเครื่องมือผานการทดสอบทั้งความตรงและความเชื่อม่ัน และ

สามารถนําไปเก็บขอมูลสําหรับการวิเคราะหตอไป 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวย  

1)  สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย 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 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงในการเลือกซ้ือ

เส้ือผาออนไลน 

 

ตารางที่ 2  การเลือกซ้ือเส้ือผาออนไลนของนักศึกษาหญิง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยสวนบุคคล ANOVA sig 

อาย ุ 1.08 0.37 
คณะที่กําลังศึกษา 2.60* 0.03 

ชั้นปการศึกษา 1.74 0.14 

สถานภาพ 0.11 0.90 

รายไดตอเดือน 0.46 0.77 

 

ผลการวิจัยพบวา การเลือกซ้ือเส้ือผาออนไลนของนักศึกษาหญิง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา มีความ

แตกตางกันตามคณะที่กําลังศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2121 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 นักศึกษาหญิงไทยกับเวียดนามที่มีสัญชาติแตกตางกัน มีผลตอการเลือกชองทางการ

ส่ังซ้ือที่แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 3 พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาออนไลนระหวางนักศึกษาหญิงไทยและนักศึกษาหญิงเวียดนาม 

ชองทางการส่ังซื้อ สัญชาติ N Mean S.D. t Sig. 

1. Facebook ไทย 200 4.05 1.19 1.98* 0.05 
เวียดนาม 200 3.85 0.78 

  
2. Shopee ไทย 200 2.42 1.35 -3.21** 0.00 

เวียดนาม 200 2.85 1.34 
  

3. Lazada ไทย 200 2.40 1.34 0.04 0.97 

เวียดนาม 200 2.39 1.22     

 

เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาออนไลนระหวางนักศึกษาหญิงไทยและนักศึกษาหญิงเวียดนาม พบวามี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 เม่ือพิจารณาเปนดาน พบวา นักศึกษาหญิงไทยและเวียดนามมีผลตอ

การเลือกชองทางการส่ังซ้ือผาน Facebook และ Shopee อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงในการ

เลือกซ้ือเส้ือผาออนไลน สามารถพิสูจนไดจากตารางที่ 4-6 

 

ตารางที่ 4  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรูปแบบออนไลน ผานชองทางการส่ังซ้ือ Facebook 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด B S.D. Beta t Sig. 

(Constant) 1.75 0.33   5.35 0.00 
1. ดานผลิตภัณฑ 0.46 0.11 0.27 4.27** 0.00 

2. ดานราคา 0.19 0.10 0.13 1.94* 0.05 

3. ดานการจัดจําหนาย 0.02 0.11 0.01 0.19 0.85 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 0.07 0.08 0.05 0.92 0.36 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรูปแบบออนไลนสําหรับธุรกิจเส้ือผากลุมนักศึกษาหญิง พบวา การเลือกซ้ือเส้ือผา

ออนไลนผานชองทางการส่ังซ้ือ Facebook ไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานผลิตภัณฑ (β = 0.27) และ ดานราคา (β = 0.13) 

 

ตารางที่ 5  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรูปแบบออนไลน ผานชองทางการส่ังซ้ือ Shopee 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด B S.D. Beta t Sig. 

(Constant) 2.20 0.47   4.70 0.00 
1. ดานผลิตภัณฑ 0.07 0.15 0.03 0.43 0.67 

2. ดานราคา 0.19 0.14 0.10 1.38 0.17 

3. ดานการจัดจําหนาย 0.14 0.15 0.07 0.91 0.36 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 0.12 0.11 0.07 1.08 0.28 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรูปแบบออนไลนสําหรับธุรกิจเส้ือผากลุมนักศึกษาหญิง พบวา การเลือกซ้ือเส้ือผา

ออนไลนผานชองทางการส่ังซ้ือ Shopee พบวาไมมีปจจัยใดสงผล 

 

ตารางที่ 6  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรูปแบบออนไลน ผานชองทางการส่ังซ้ือ Lazada 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด B S.D. Beta t Sig. 

(Constant) 1.00 0.44   2.29 0.02 
1. ดานผลิตภัณฑ 0.07 0.14 0.04 0.52 0.61 

2. ดานราคา 0.04 0.13 0.02 0.28 0.78 

3. ดานการจัดจําหนาย 0.16 0.14 0.08 1.12 0.26 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 0.19 0.10 0.12 1.95* 0.05 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรูปแบบออนไลนสําหรับธุรกิจเส้ือผากลุมนักศึกษาหญิง พบวา การเลือกซ้ือเส้ือผา

ออนไลนผานชองทางการส่ังซ้ือ  Lazada ไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานการสงเสริมตลาด (β = 0.12) 

 

7. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 อภิปรายผล 

การเลือกซ้ือเส้ือผาออนไลนของนักศึกษาหญิง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา มีความแตกตางกันตามคณะที่

กําลังศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาหญิงไทยและเวียดนามมีผลตอการเลือกชองทางการส่ังซ้ือผาน 

Facebook และ Shopee อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยสรุปไดวาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ การเลือกซ้ือ

เส้ือผาออนไลนของนักศึกษาหญิง ไดแกคณะที่กําลังศึกษา และสัญชาติของผูตอบแบบสอบถาม ผลงานวิจัยที่พบ จะขัดแยงกับ

งานวิจัยของ ชัยวัฒน พิทักษรักธรรม (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน

ของผูบริโภค พบวา พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคแตกตางกันตามลักษณะของเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดตอเดือน และสถานภาพสมรส และงานวิจัยของ รัชชานนท แยมศรี (2558) ไดศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาด

แนวคิดใหมกับการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออนไลนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภค

เส้ือผาออนไลนใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดแนวคิดใหม ดานการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริโภคเส้ือผา

ออนไลนในภาพรวมจําแนกตามอายุ ตามสถานภาพ ตามระดับการศึกษา ตามอาชีพ และตามรายได พบวาผูบริโภคเส้ือผา

ออนไลนใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดแนวคิดใหมแตกตางกัน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรปูแบบออนไลนสําหรับธุรกิจเส้ือผากลุมนักศึกษาหญิง พบวา การเลือกซ้ือเส้ือผา

ออนไลนผานชองทางการส่ังซ้ือ Facebook ไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานผลิตภัณฑ และ ดานราคา สวนการเลือกซ้ือเส้ือผา

ออนไลนผานชองทางการส่ังซ้ือ Lazada ไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานการสงเสริมตลาด จะเห็นไดวาปจจัยที่ไมมีผลตอ 

การตลาดในรูปแบบออนไลนสําหรับธุรกิจเส้ือผากลุมนักศึกษาหญิงไดแก ดานการจัดจําหนาย ทั้งน้ีเพราะชองทางการจัด

จําหนายของสินคาดังกลาวไมมีความแตกตางกันเม่ืออยูในโลกออนไลน 

ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

 1.1 ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ควรใหความสําคัญกับปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการทําใหสินคาออนไลนมีคุณลักษณะแตกตางไปจากสินคาที่สามารถหาซ้ือไดตามรานคาทั่วๆไป เพื่อเปน

การกระตุนใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือสินคาเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการใหความสําคัญเรื่องของคุณภาพสินคาใหมากขึ้น 
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1.2  ประเด็นเรื่องการมีกฎหมายรองรับการซ้ือ-ขายสินคาและบริการผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยตรง

เพื่อสรางความม่ันใจใหกับลูกคามากที่สุด 

1.3  ผูประกอบการควรมีการจัดการเรื่องการขนสงใหถึงมือผูบริโภครวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยอาจนําแนวคิดของ

การขนสงแบบโลจิสติกสมาใช เพื่อใหสินคาถึงมือผูบริโภครวดเร็วที่สุดและเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ซ่ึงถือเปนประเด็นที่

สําคัญในดานการจัดจําหนาย อันจะสงผลตอพฤติกรรมในการส่ังซ้ือของลูกคาครั้งตอไป 

1.4  ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการทําให

สินคาและบริการออนไลนมีคุณลักษณะแตกตางไปจากสินคาที่สามารถหาซ้ือไดตามรานคาทั่วไป เพื่อเปนการกระตุนในให

ผูบริโภคมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคาออนไลนเพิ่มมากขึ้น 

1.5  ผูประกอบการควรมีการโปรโมชั่นใหมากขึ้น อยางเชน ลดราคา เม่ือเปนลูกคาประจํา หรือลูกคาที่ซ้ือ

จํานวนมาก มีการใหของแถม เพื่อเปนการกระตุนในใหผูบริโภคมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคาออนไลนครั้งตอไป 

1.6  ผูประกอบการเม่ือโพสรูปของเส้ือผาขึ้นเว็บ ควรโพสรูปภาพที่ตนเองถายจริงและระบุราคาใหชัดเจน เพื่อ

ทําใหลูกคาเชื่อม่ันในสินคา 
 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 นอกจากการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออนไลนของนักศึกษาหญิง งานวิจัยครั้งตอไป

ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการไมเลือกซ้ือเส้ือผาออนไลน หรือปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลิกซ้ือเส้ือผาออนไลน 

เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่ทําใหนักศึกษาหญิงมีทัศนคติเชิงลบตอการซ้ือเส้ือผาออนไลน  

2.2 ในการทําวิจัยครั้งตอไป อาจศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาออนไลนของนักศึกษา

หญิง เชน ปจจัยทางดานการส่ือสารทางการตลาด เพื่อใหไดหลักฐานเชิงประจักษที่ขยายมากขึ้น  

2.3 เน่ืองจากกลุมตัวอยางของการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจํากัดเฉพาะนักศึกษาหญิง ดังน้ันเพื่อใหผลการศึกษาที่

ชัดเจนยิ่งขึ้น ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการขยายกลุมตัวอยางเปนกลุมวัยรุน อาจสงผลใหพฤติกรรมในการเลือกซ้ือเส้ือผา

ออนไลนตามเพศแตกตางกัน 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร

ภาค 7 2) เปรียบเทียบความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

และ 3) ศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอมสงเสริมตอการทํางาน  ที่สงผลตอความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝก 

อบรมตํารวจภูธรภาค 7  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 จํานวน 114 นาย ไดมาโดย        

การสุมแบบสะดวก เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามที่ผานการทดสอบความตรง และความเที่ยง สถิติที ่ใช ไดแก 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t-test  การวิเคราะหความแปรปรวน และการ

วิเคราะหถดถอยเชิงพหุ  

ผลการวิจัยพบวา 1) ขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 มีระดับความคิดเห็นตอความผูกพันองคการ 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความเต็มใจ มีคาเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานความปรารถนา  

และดานความเชือ่ม่ัน ตามลําดับ 2) ความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 พบวามีความ

แตกตางกันตาม อายุ ชั้นยศ อายุราชการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) อิทธิพลของสภาพแวดลอมสงเสริมตอการ

ทํางานที่สงผลตอความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 พบวาเกิดจากโอกาสความกาวหนา        

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 มีการจัดระเบียบภายในกลุมเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของแตละคน ตลอดจนกําหนดระเบียบขอบังคับ

ตาง ๆ ใหยึดถือปฏิบัติ องคการน้ันมีหลายประเภท การจําแนกประเภทขององคการอาจจําแนกโดยโครงสรางหรือจําแนกโดย

วัตถุประสงค การจําแนกองคการโดยยึดโครงสรางแบงออกเปนองคการที่เปนทางการและองคการที่ไมเปนทางการ สวนการ

จําแนกองคการโดยยึดวัตถุประสงคแบงออกเปนองคการเพื่อประโยชนของสมาชิก องคการทางธุรกิจ องคการเพื่อบริการ และ

องคการเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน วัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการเพื่อบริการประชาชนในกรณีที่เปนของรัฐหรือเพื่อ

แสวงหากําไรในกรณีที่เปนองคการของเอกชน องคการทุกประเภทจะตองสรางส่ิงที่มีคุณคาใหสังคมตอบสนองความตองการ

ของสมาชิก และเพื่อความเจริญเติบโตขององคการ ความรูความเขาใจในธรรมชาติขององคการจะชวยใหผูบริหารนําไป

ประยุกตในการบริหารองคการใหเกิดประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายที่ตองการ ถามององคการในแงของ

กลุมคนก็จะบริหารโดยเนนมนุษยสัมพันธ ถามององคการในรูปของระบบก็จะเนนความสําคัญของทุกสวนขององคการ อยางไร

ก็ตาม องคการตองประกอบดวยคนและงาน (สมคิด บางโม, 2558 : 15-24) 

คนจึงเปนทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญตอการดําเนินงาน เปนกําลังสําคัญที่ชวยผลักดันองคการขับเคล่ือนไป

ขางหนาใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ หากองคการใดไมมีทรัพยากรมนุษยหรือมีทรัพยากรมนุษยที่ไมมีคุณภาพ ขาดขวัญ

กําลังใจในการทํางาน ขาดทัศนคติที่เหมาะสม องคการจําเปนตองธํารงรักษาใหสมาชิกขององคการมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่

ดี สรางขวัญกําลังใจ สรางความรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคการ จัดสรรสวัสดิการ พัฒนาใหบุคลากรขององคการมีศักยภาพที่

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Lift : QWL) ที่เหมาะสม ตลอดจนเสริมสราง

หลักประกันใหแกสมาชิกที่ตองพนจากการรวมงานกับองคการใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขในอนาคต เม่ือ

สมาชิกในองคการมีความผูกพันองคการ จะสามารถทุมเทกําลังกาย และกําลังใจในการทํางานใหองคการไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2545 : 14-15) 

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 เปนหนวยงานในสังกัดตํารวจภูธรภาค 7 มีหนาที่ผลิตผูเขารับการฝกอบรมใน

หลักสูตรตาง ๆ ผลิตนักเรียนนายสิบตํารวจใหกับสถานีตํารวจตางๆ และพัฒนาขาราชการตํารวจในสังกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู 

ทักษะการปฏิบัติงานใหขาราชการตํารวจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7, 2560 ก) ศูนยฝกอบรม

ตํารวจภูธรภาค 7 จึงเปนหนวยงานที่มีความสําคัญยิ่งที่จะตองสนับสนุนขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในการฝกอบรม เพื่อ

ผลิตนักเรียนนายสิบตํารวจ และขาราชการที่เขารับการฝกอบรมใหมีคุณภาพออกสูสังคม และสรางแรงจูงใจแกขาราชการ

ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ภายในศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 ใหมีความผูกพันตอองคการ เพื่อนําพาองคการบรรลุเปาหมาย 

จึงอาจกลาวไดวาการทําใหบุคลากรรูสึกผูกพันตอองคการเปนเรื่องที่มีความสําคัญ และเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจ

อยางมากวาอะไรคือปจจัยที่ทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ เพราะความรูสึกผูกพันตอองคการนับเปนปจจัยหน่ึงที่

สําคัญ การที่บุคลากรมีความรัก ความผูกพันกับองคการ จะทุมเทแรงกายแรงใจ ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ รูสึกมี

ความสุขที่ไดทํางาน มีความรูสึกทาทายกับงาน และพรอมจะเรียนรู หาวิธีการใหม ๆ ในการทํางานใหบรรลุเปาหมายอยูเสมอ 

และมีสวนชวยใหการดําเนินการขององคการประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว เม่ือใดก็ตามที่บุคลากรขององคการรูสึก

วาไมไดเปนสวนหน่ึงขององคการ หรือไมมีความสําคัญตอองคการตอไป ก็อาจทํางานในหนาที่ของตนไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

หรืออาจลาออกจากองคการ ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียหายตอองคการ  

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรม

ตํารวจภูธรภาค 7 เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจอันจะเปนประโยชนตอ

องคการในการเสริมสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีความรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคการ มีความรักความผูกพันตอองคการ ซ่ึงจะ
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นําไปสูความจงรักภักดีตอองคการ และความตั้งใจในการปฏิบัติงานใหเต็มประสิทธิภาพ อันเปนผลใหองคการประสบ

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.  อิทธิพลของสภาพแวดลอมสงเสริมตอการทํางาน มีผลตอความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนย

ฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

 ในแงของความหมายของความผูกพันพบวา Greenberg (2004, อางถึงใน รักษรัศมี วุฒิมานพ, 2555  : 10) ไดให

นิยามความผูกพันตอองคการของพนักงานวาเปนระดับของความผูกพันและระดับการเขาไปมีสวนเก่ียวของของพนักงานที่ทํา

ประโยชนใหแกองคการและเปนส่ิงที่มีคุณคา โดยกระบวนการสรางความผูกพันตอองคการของพนักงานน้ันตองเปนการ

กระทํา 2 ทาง ซ่ึงเปนความสัมพันธระหว  างนายจางและลูกจาง 

Blessing White (2005) ความผูกพันตอองคการของพนักงาน คือ การแสดงใหเห็นวามีความสัมพันธกันระหวาง

ความพึงพอใจในงานกับการทํางานที่ไดชวยเหลือสนับสนุนองคการอยางมาก พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการไมเพียงแต

จะวางแผนโดยรอบดานในการทํางาน พวกเขาไมเพียงจะมีความสุขหรือความภาคภูมิใจในการทํางาน พนักงานยังมีความ

กระตือรือรน มีศรัทธาแรงกลาที่จะดึงเอาความสามารถพิเศษออกมาใชสรางความแตกตางในส่ิงที่ นายจางแสวงหา เพื่อ

ชวยเหลือใหองคการประสบความสําเร็จ ทั้งน้ีในการวัดความผูกพันตอองคการของพนักงานน้ันวัดจากพฤติกรรมความพึงพอใจ

ในงานความผูกพันทางอารมณ ความรูสึกของพนักงานที่มีตอองคการ ความสมํ่าเสมอของการผูกพันและวางแผนที่จะอยูหรือ

ลาออกจากองคการของพนักงาน 

The Gallup Organization. (2006) ไดใหความหมายความผูกพันตอองคการของพนักงานไว คือ ความเปนหุนสวน

กันระหวางพนักงานกับองคการ ทุกคนทํางานรวมกันเพื่อไปสูการบรรลุวัตถุประสงคทางธุรกิจขององคการและเปนการบรรลุ

ความปรารถนาสวนบุคคลขององคการ โดยองคการมีภาระหนาที่ในการชวยเหลือสนับสนุนเชิงสรางสรรคตอสภาวะที่เกิดขึ้น 

Tower Perrin (2003) ความผูกพันตอองคการของพนักงาน หมายถึง การเขามามีสวนรวมทั้งปจจัยดานอารมณ 

ความรูสึก และปจจัยดานเหตุผลที่มีความสัมพันธไปสูงานและองคการ เปนความมุงม่ันและความสามารถที่จะอุทิศตน 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 หรือการอุทิศ

ตนในงานที่รับผิดชอบของพนักงานสงผลใหพนักงานมีความสุขและเกิดความจงรักภักดี และความศรัทธาของพนักงานที่มีตอ

งาน อาชีพ และองคการ 

พิรินทรชา สมานสินธุ (2554 : 16) ความผูกพันองคการ หมายถึง ความรูสึกจงรักภักดี การแสดงตนเปนหน่ึง

เดียวกับองคการ ความเชื่ออยางแรงกลา ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางตอเน่ืองของสมาชิกภายในองคการที่สงผล

ใหมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจในรูปแบบของการลงทุนทางกาย และกําลังสติปญญา มีความพยายามอยาง

มากที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ เพื่อสรางสรรคใหองคการมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งมีความเชื่อม่ันใน

เปาหมายขององคการเปรียบเสมือนเปาหมายของตนเอง และปรารถนาที่จะรักษาความเปนสมาชิกขององคการ 

สุธินี เดชะตา (2551 : 23) ความผูกพันตอองคการ หมายถึง การที่บุคคลมีความรูสึกและแสดงพฤติกรรมตอองคการ

ที่ตนเปนสมาชิกอยู โดยมีความภูมิใจยอมรับจุดมุงหมายขององคการ เต็มใจที่จะทํางานเพื่อความกาวหนาขององคการและ

ปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคการตอไป ซ่ึงสามารถวัดไดจากการนึกถึงองคการ การทุมเทความพยายามใหกับองคการ

อยางเต็มใจ การปกปองรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณขององคการ การตระหนักถึงอนาคตขององคการ ศรัทธาในเปาหมาย

และคานิยมขององคการ 

นิวัฒ พัฒนิบูลย (2551 : 28) ความผูกพันตอองคการ หมายถึง การที่สมาชิกขององคการมีความรูสึกเปนหน่ึง

เดียวกับองคการ มีความจงรักภักดีที่ดีที่บุคคลมีตอองคการและตองการคงความเปนสมาชิกขององคการ มีการแสดงออกของ

พฤติกรรมที่ตั้งใจทุมเทความรูความสามารถที่มีอยูในการทํางาน เพื่อความกาวหนาขององคการ โดยแสดงออกทางดาน

ความคิด ความรูสึก และการแสดงออกในทางที่ดีของสมาชิก ไดแก มีความตั้งใจที่จะใชความรูความสามารถที่มีอยูในการ

ทํางาน มีความสมํ่าเสมอในการทํางาน มีความเสียสละที่จะทํางานเพื่อสวนรวม โดยคํานึงถึงชื่อเสียงขององคการเปนสําคัญ 

และมีความตองการที่จะทํางานในองคการตอไป 

จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความสัมพันธของพนักงานที่มีความรูสึก

ในทิศทางที่ดีกับองคการที่ตนเปนสมาชิก เชน มีความรูสึกวาตนเปนหน่ึงเดียวกับองคการ มีความภาคภูมิใจในการทํางาน มี

การยอมรับในองคการ มีความศรัทธาและจงรักภักดีตอองคการ  โดยแสดงออกทางดานพฤติกรรมที่ตั้งใจทุมเทความรู

ความสามารถที่มีอยูมาใชในการทํางาน เพื่อใหองคการน้ันดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

ในแงของความสําคัญของความผูกพันตอองคการ พิมพชนก ทรายขาว (2553 : 5) กลาววา ความผูกพันตอองคการ

มีความสําคัญ ดังน้ี 

1.  ความผูกพันตอองคการสามารถใชทํานายอัตราการเขาออก ลาออก และการเปล่ียนงานไดดีกวาความพึงพอใจใน

งาน เน่ืองจากความผูกพันตอองคการมีแนวคิดที่จะครอบคลุมมากกวา กลาวคือ ความผูกพันตอองคการสามารถสะทอนถึง

ความรูสึกของพนักงานที่มีตอองคการ ซ่ึงมีลักษณะที่ยาวนานกวาความพึงพอใจ 

2.  ความผูกพันตอองคการเปนตัวแปรสําคัญอยางหน่ึงในการทํานายแรงจูงใจในการเขางานของพนักงาน และเปน

แรงผลักดันใหพนักงานในองคการสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เน่ืองจากความรูสึกในความเปนเจาของรวม

ภายในองคการ 

3.  ความผูกพันตอองคการเปนตัวเชื่อมประสานระหวางความตองการของบุคคลในองคการกับเปาหมายของ

องคการ เพื่อชวยใหองคการบรรลุเปาหมายที่วางไว เน่ืองจากเม่ือพนักงานเกิดความผูกพันกับงานยอมทุมเทแรงกายแรงใจ

ใหกับงานและกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ สงผลใหองคการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได 

4.  ความผูกพันตอองคการมีสวนเสริมสรางความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ 
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5.  ความผูกพันตอองคการชวยลดการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงเปนผลมาจากการที่สมาชิกในองคการมีความรัก 

ความผูกพันตอองคการของตน 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานนับวามีความสําคัญยิ่ง ดวยสงผลตอการปฏิบัติงานทั้งตอบุคคลและองคการ และองคการมุงหวังให

บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ดวยจะสงใหองคการมีประสิทธิภาพดวย ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหแนวคิดหลายทาน

ดังน้ี  การปฏิบัติงาน เปนการเรียนรูมุงเนนเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคคลสมํ่าเสมอ ใหขวัญ และกําลังใจ สรางแรงจูงใจให

บุคลากร เกิดความจงรักภักดีตอองคการเพิ่มขึ้น อันเน่ืองจากไดรับ การพัฒนาอยางตอเน่ืองในระหวางปฏิบัติงาน (อนุสรณ 

อาจสาลี, 2552 : 8) กลาววาใน สภาวะแวดลอมปจจุบันทิศทางการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเปาหมาย 2 ประการ

คือ เนนพื้นฐานสมรรถนะในการเรียนรูไดตลอดเวลา และเนนสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

กัลยา วงษลมัย (2556 : 10-11) องคการใดจะบรรลุผลตามที่ตั้งเปาหมายไวอยางมีประสิทธิภาพ  ปจจัยก็คือ คน

หรือบุคลากรในองคการ ซ่ึงถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด และเปนที่ยอมรับกันวามนุษย หรือคนเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และ

สําคัญที่สุดตามหลักการบริหาร การสรางเสริมความตองการในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร เพื่อใหมีความรูส ึกที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน และพรอมที่จะอุทิศตนเพื่อความสําเร็จของงาน และขององคการอยางตอเน่ืองสมบูรณจึงเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับ

ผูบริหารที่ ตองคํานึงถึงเพราะ ดานความตองการในการปฏิบัติงานยอมสงผลใหเกิดประสิทธิภาพของงานดี ยิ่งขึ้นซ่ึงมีทฤษฎีที่

เก่ียวของกับความตองการหรือส่ิงจูงใจผูปฏิบัติงานโดยมุงอธิบายถึง องคประกอบตาง ๆ ที่เปนส่ิงที่ทําใหบุคลากรเกิดความ

พอใจในการปฏิบัติงาน ทุมเทความรู ความสามารถ มีความรับผิดชอบ และเอาใจใสในงานอยางแทจริง ไปสูความรักความ

ผูกพัน และความซ่ือสัตยในองคการ 

สรุปไดวา มนุษยมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานเพราะมนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคาตามหลักการบริหาร การสราง

เสริมความตองการในการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีความรูสึกที่ดีในการปฏิบัติงาน และพรอมที่จะอุทิศตนเพื่อความสําเร็จของ

องคการอยางตอเน่ืองสมบูรณ จึงเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับผูบริหารที่ตองคํานึงถึงผลตอบแทน ส่ิงจูงใจ และความตองการในการ

ปฏิบัติงาน ที่สงผลใหเกิดการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ โดยงานวิจัยครั้งน้ี มุงเนนศึกษาปจจัยดานการ

ปฏิบัติงานในเรื่อง ดานโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานทัศนคติตอองคการ ดานทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน ดาน

นโยบายและการบริหาร และดานรายไดและสวัสดิการ 
 

3. ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ 

ผลการทบทวนวรรณกรรมพบวามีปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ อาทิ งานวิจัยของ กมลวรรณ 

ม่ังนุย (2553) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  พบวา พนักงานที่

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาตางกัน มีความผูกพันตอองคการตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน

พนักงานที่ระยะเวลาการทํางานที่ตางกันมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน งานวิจัยของ ขนิษฐา ศรีทอง (2550) ได

ศึกษาความผูกพันตอองคการของขาราชการกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล พบวา ความผูกพันตอองคการจําแนกตามประสบการณ

การทํางานพบวา ขาราชการกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลที่มีประสบการณการทํางานไมเกิน 15 ปและมีประสบการณตั้งแต 15 ป

ขึ้นไป มีความผูกพันตอองคการในดานความเชื่อม่ันอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  งานวิจัยของ จิระพร จันทภาโส (2558) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอ

ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ จังหวัดสงขลา แตกตางกัน  

และงานวิจัยของ ปยะณัฐ เดี่ยวสันติกุล (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคกรของขาราชการตํารวจศูนย

ฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 จังหวัดลําปาง พบวา สวนปจจัยที่มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรซ่ึงตั้งสมมุติฐานไว 3 
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ประการ คือ ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะงาน และปจจัยดานประสบการณจากการทํางาน มีผลตอวามผูกพันองคกร

ของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 จังหวัดลําปาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ งานวิจัยของ ปรียา เตชะ 

อศวนันท (2551) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของขาราชการตํารวจ กองบังคับการ

อํานวยการตํารวจภูธรภาค  ผลจากการศึกษาจากสมมติฐานที่สองพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อายุราชการ ชั้นยศ เงินเดือน รายไดพิเศษอ่ืน การมีอาชีพของคูสมรส รายไดของคูสมรส จํานวนบุตร และ

หน้ีสิน มีผลตอคุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 5 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

สวนฝายงานที่สังกัด รายไดพิเศษจากการทํางาน รายไดจากงานพิเศษอ่ืน และหน้ีสิน มีผลตอระดับความผูกพันของขาราชการ

ตํารวจกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 5 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังน้ี 

 

 
 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

 

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) 

ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่จะใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี โดยคํานวณหากลุมตัวอยางที่เหมาะสมจากสูตรของทาโร ยา

มาเน (Taro Yamane, 1967 : 886) กําหนดขนาดกลุมตวัอยางที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 มีคาความคาดเคล่ือนรอยละ 

0.05 ไดตัวอยาง 114 นาย โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามความสะดวก (Convenience Sample) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ผานการทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) และการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันดวย การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α - coefficient) โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ

อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวแปรที่ตองการ 
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ตารางที่  1 ผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน 

ตัวแปรปจจัยการปฏิบัติงาน คาอัลฟาครอนบัค  

1. ดานโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน 0.86 
2. ดานทัศนคติตอองคการ 0.79 

3. ดานทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน 0.76 

4. ดานนโยบายและการบริหาร 0.76 

5. ดานรายไดและสวัสดิการ 0.78 

ตัวแปรความผูกพันองคการ คาอัลฟาครอนบัค  

1. ดานความเชื่อม่ัน 0.87 
2. ดานความเต็มใจ 0.90 

3. ดานความปรารถนา 0.74 

  

ผลการวิเคราะหคาอัลฟาครอนบัค พบวาตัวแปรการปฏิบัติงาน มีคาความเชื่อม่ันอยูในชวง 0.76 – 0.86 ในขณะที่

ตัวแปรความผูกพันองคการ มีคาความเชื่อม่ันอยูในชวง 0.87 – 0.90 ซ่ึงทําใหแบบสอบถามมีคุณภาพตอการไปจัดเก็บ 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวย  

1)  สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2)  สถิติสรุปอางอิง ไดแก การทดสอบแบบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหการถดถอย

เชิงพหุคูณ 

 

6. ผลการวิจัย 

 

ตอนที่ 1   คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 77.20 มีอายุมากกวา 51 ป คิดเปนรอยละ 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 รองลงมามีอายุ

ราชการ 16-25 ป คิดเปนรอยละ 26.30 
 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นตอ การปฏิบัติงาน และความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรม

ตํารวจภูธรภาค 7 
 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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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ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นที่มีตอการปฏิบัติงาน ของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 

พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.90) โดยสามปจจัยที่ไดรับการประเมินมากที่สุดคือ ดานโอกาสความกาวหนา

ในหนาที่การงาน (Mean = 4.28)  ดานนโยบายและการบริหาร (Mean = 4.17) และดานทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน (Mean = 

3.90)  ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 

ประเด็นประเมิน Mean S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ดานความเชื่อม่ัน 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) และดานความเชื่อม่ัน (Mean = 4.14) ตามลําดับ 

 

ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1  ความผูกพันองคการ ของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร

ภาค 7 แตกตางกัน ตามปจจัยสวนบุคคล 

 

ตารางที่ 4 ความผูกพนัองคการ ของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ความผูกพัน 
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ ระดับช้ันยศ อายุ

t-test ANOVA ANOVA ANOVA ANOVA ANOVA 
t Sig F Sig F sig F sig F sig F sig 

1. ดานความเชื่อม่ัน -1.18 0.24 2.10 0.10 0.48 0.62 0.88 0.42 0.24 0.87 1.05 0.38 

2. ดานความเต็มใจ -0.74 0.46 2.04 0.11 1.20 0.31 1.31 0.27 2.30 0.08 1.40 0.25 

3. ดานความปรารถนา -0.26 0.80 2.30 0.08 1.23 0.30 0.81 0.45 5.01*

* 
0.00 3.01* 0.03 

รวม -0.92 0.36 2.81* 0.04 1.10 0.34 1.83 0.17 4.26* 0.01 2.87* 0.04 

 

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 

 

อิทธิพลของสภาพแวดลอมสงเสริมตอการทํางาน  ที่สงผลตอความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนย

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 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุปรียา เตชะอศวนันท (2551 : 100-102) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ

ผูกพันตอองคการของขาราชการตํารวจ กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 5 พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันของ

ขาราชการตํารวจกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 5 ทําใหมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน สอดคลองกับ       

สิรินาตย กฤษฎาธาร (2552 : 55-60) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา 

พนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกันมีความ

ผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. อิทธิพลของสภาพแวดลอมสงเสริมตอการทํางาน  ที่สงผลตอความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนย

ฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 พบวาเกิดจากโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน   ทัศนคติที่ดีตอองคการ  และ ดานรายได

และสวัสดิการ   ซ่ึงสอดคลองกับ วรารักษ ลีเลิศพันธ (2557 : 63) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของ

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. ปจจัยการปฏิบัติงานดานรายไดและสวัสดิการเปนถือเปนปจจัยสําคัญดานหน่ึง องคการควรจัดสวัสดิการ 

สิทธิประโยชนตาง ๆ แกขาราชการตํารวจภายในองคการใหเหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขาราชการตํารวจ เพิ่มขวัญ

กําลังใจ และยังเปนการจูงใจใหขาราชการตํารวจสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามเปาหมายขององคการ 

2. องคการควรใหความสําคัญกับทัศนคติตอองคกรของขาราชการตํารวจ เพื่อภาพลักษณที่ดีขององคการทั้ง

ภายในและภายนอก 

3. องคการควรจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู ความสามารถแกขาราชการตํารวจ เพื่อเปนการ

สรางขวัญกําลังใจใหขาราชการเห็นโอกาสความเจริญกาวหนาในอาชีพ และทุมเทการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ใหองคการ 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. งานวิจัยดังกลาวมุงเนนการศึกษาจากการทําวิจัยเชิงปริมาณ ผูที่สนใจตอยอดอาจทําการศึกษาดวยวิธีการ

วิจัยแบบผสม (mixed method) ซ่ึงจะไดขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น 

2.  งานวิจัยดังกลาวศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคการของขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยเรื่อง การถอดองคความรูความสําเร็จในการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามาพัฒนาชุมชน

บานทุงสวน ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร การถอดองคความรูความสําเร็จการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจ

ระดับ “อยูดี กินดี” ประกอบดวย ภาวะผูนําชุมชนที่เขมแข็ง ความรูการบริหารจัดการชุมชนที่ดี มีเปาหมายในการพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชน สงเสริมการรวมกลุมประกอบอาชีพเพือ่สรางรายได มุงเนนใหสมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และสามารถพึ่งพาตนเองได ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมของชุมชน การถายทอดองค

ความรูและนํามาพัฒนาชุมชน โดยนําขอมูลมาสรุปจัดทําคูมือเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหแกชุมชนบานทุงสวน นําไปประยุกตใช

ในชุมชนในประเด็นที่ตองการพัฒนาเปนชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงประกอบดวย แนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธการขับเคล่ือนการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และปจจัยความสําเร็จสูการเปนชุมชนดาน

เศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมอบรมถายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู และจัดอบรมใหความรู ดานการบริหารจัดการสถาบันการเงิน

ชุมชน เชน กองทุนเงินทุนชุมชน กองทุนพัฒนาหมูบาน การสงเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายได ซ่ึงจะสงผลใหชุมชนมี

ชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน สมาชิกในชุมชนเกิดความสุขและเปนแนวทางการพัฒนาการเปนชุมชนตอไป 

 

คําสําคัญ: องคความรู  ชุมชนตนแบบ  เศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนา 
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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 
 

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ันสามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใชแกปญหาการทํามาหากิน ลดหน้ีสิน เนน

การพึ่งพาตนเองและอยูอยางมีความสุข เศรษฐกิจพอเพียงจึงไมไดหมายถึงแตเรื่องเศรษฐกิจหรือการมีเงินทอง แตเศรษฐกิจ

พอเพียงยังรวมถึงความพอเพียงทั้งทางปญญา พอเพียงทางจิตใจ พอเพียงทางส่ิงแวดลอม พอเพียงทางสังคมและเพียงพอทาง

สุขภาพ การมีชีวิตที่พอเพียง จึงเปนการกินเปน อยูเปน ใชเปน คือ การกินพอดี อยูพอดี ใชพอดีและมีความสุข ซ่ึงผูวิจัยใช

วิธีการถอดองคความรูจากผูนําชุมชนที่ไดประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการบริหารจัดการภายในชุมชนจนเกิด

ความเขมแข็งพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนคือ ชุมชนบานหนองปากดง ตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 

และเกิดผลเปนรูปธรรม เครื่องมือและเทคนิคในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนผานเกณฑประเมินหมูบ าน

เศรษฐกิจพอเพียงของที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดจนไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ แลวนําขอมูลที่ไดรับจาก

การศึกษาครั้งน้ีมาสรางเปนคูมือดานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนใกลเคียงเพื่อเกิดการ

พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผูวิจัยไดสํารวจความตองการพื้นที่ในจังหวัดกําแพงเพชรที่มีบริบทใกลเคียง

กันและไดคัดเลือกชุมชนที่ตองการพัฒนาใหเปนชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูวิจัยไดผลการสํารวจ คือ บานทุงสวน 

ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อนํามาพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง ใหประชาชนใน

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองไดจากการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

 1) เพื่อถอดองคความรูความสําเร็จการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจระดับ“อยูดี กินด”ี  

 2) เพื่อถายทอดองคความรูใหกับชุมชนบานทุงสวน  
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
 

 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การใชชีวิตอยางมีเหตุผล พอประมาณ พออยูพอกิน ใช

จายอยางมีเหตุผล ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน โดยอาศัยทั้งความรูและคุณธรรม เนนการพึ่งตนเอง และมีเปาหมายคือ การมี

ชีวิตที่มีความสุขโดยอยูบนพื้นฐานของพึ่งตนเองและพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและระดับประเทศเปนลําดับ 

 2. การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติน้ัน ควรทํา

เปนแผนสําหรับปฏิบัติ โดยการกําหนดเปาหมายการเก็บออม กําหนดเปาหมายการใชจาย การประหยัดรายจายเพื่อใหมีเงิน

เหลือมากขึ้น การจายตองคุมคาและใชเทาที่จําเปนไมเกินกําลังของครอบครัว 

 3. ความหมายและเทคนิคการถอดองคความรู การถอดองคความรูเปนกระบวนการเรียนรูจากกลุมชุมชนหรือกลุม

องคกรที่ประสบความสําเร็จในการจัดทํากิจกรรมหรือโครงการและนํามาสรุปเปนองคความรูวามีปจจัยหรือเงื่อนไขอะไรบางที่

จะนําไปสูความสําเร็จ โดยกําหนดวัตถุประสงคของงานใหชัดเจนและมีตัวชี้วัดความสําเร็จเพื่อเปนแนวปฏิบัติและการขยายผล

การนําไปสูความสําเร็จไปสูชุมชนอ่ืนตอไปได 

 4. ความสําคัญของบทบาทผูนํา McFarland (1979, pp. 214-215) กลาววาผูนํา คือ บุคคลที่มีความสามารถในการ

ใชอิทธิพลใหคนอ่ืนทํางานในระดับตางๆ ที่ตองการ ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 5. แนวทางการพัฒนาชุมชน การใหประชาชนไดรู ไดเขาใจ ถึงแนวคิด หลักการวิเคราะห ปญหาของชุมชน และให

ประชาชนตระหนักวาเปนปญหารวมกันของทุกคนในชุมชน มิใชของคนใดคนหน่ึง (ทนงศักดิ์ คุมไขนา และคนอ่ืนๆ, 2534, 

หนา 18) การกระทําเชนน้ีจะทําใหประชาชนมีความรูสึกวาตนเองไดเขามามีสวนรวมในการอภิปราย 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. งานวิจัยที่เก่ียวของ ทวี ทองพรม และนงลักษณ อยูบุญ (2549) ศึกษาการถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพ

หมูบาน/ชุมชน SML จังหวัดอุตรดิตถ กรณีศึกษา บานหนองปาไร หมูที่ 5 ตําบลวังดิน อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ถอด

บทเรียนกระบวนการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน SML จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อนาขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา

คนควาไปใชเปนแนวทางในการออกแบบโครงการในระยะตอไปเพื่อใหมีความสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของ

ประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน และ เฉลิมศรี จอกทอง และคณะ (2550) 

กรณีศึกษา บานซาเลือด ตําบลกงรถ อําเภอหวยแถลง และบานลําโพง ตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา 

บานลําโพงเปนพื้นที่ที่มีกลุมครอบครัวที่ไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตไดภายใตความกดดันจาก

ปจจัยเส่ียงที่อยูโดยรอบ สวนบานซาเลือด ถือเปนพื้นที่ตัวอยางของชุมชนที่นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ดําเนินชีวิตไดทั้งชุมชน 
      

4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. กลุมตัวอยางที่ 1 ชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ กลุมผูนําที่มีความรู

ความชํานาญในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หรือบุคคลที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน ดานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบานหนอง

ปากดง หมูที่ 1 ตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงศึกษาเปนรายกรณี มีผูใหขอมูลทั้งหมด 7 คน 

 2. กลุมตัวอยางที่จะพัฒนาในครั้งน้ี คือ ชุมชนบานทุงสวน หมูที่ 7 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
 

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย ประเด็นการถอดองคความรูความสําเร็จการ

เปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงใชแบบสอบถาม คูมือการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู 
 

 ข้ันตอนการศึกษาวิจัย  

 ขั้นตอนที่ 1 คณะผูวิจัยประชุมและวางแผนการดําเนินงาน เพื่อนํามาศึกษาขอมูลที่เก่ียวกับ ชุมชนตนแบบดาน

เศรษฐกิจพอเพียง  

 ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่สํารวจชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง โดยคัดเลือกชุมชนตนแบบ คือ ชุมชนบานหนอง

ปากดง หมูที่ 1 ตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 

 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาเอกสารงานวิจัย และทฤษฎีที่เก่ียวของ แลวออกแบบเครื่องมือ คือ  ประเด็นการสัมภาษณ 

 ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่ชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง แลวดําเนินการสัมภาษณความสําเร็จเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียง ตามกรอบแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คํานิยาม 3 คุณลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี

ภูมิคุมกันในตัวที่ดีภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม จากโครงการหรือกิจกรรมที่ทางชุมชนตนแบบดําเนินการโดยใชหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการขับเคล่ือนการนําไปสูความพอเพียง โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับการดําเนินงานสู

เปาหมาย การดําเนินงานตามเกณฑการประเมินหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของที่ กระทรวงมหาดไทยกําหนด 4 ดาน ไดแก 
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ดานจิตใจและสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานการเรียนรู ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การขับเคล่ือนการพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ กลยุทธในการขับเคล่ือนการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ และปจจัยความสําเร็จ 

 ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการถอดองคความรูความสําเร็จโดยนําเอาองคความรูที่ไดรับสัมภาษณมา จัดเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรูในการเปนชุมชนตนแบบรวมกันของแตละชุมชน เพื่อใหเกิดขอสรุป แนวความคิดที่ถูกตองตรงกันในเรื ่องความสําเร็จ

ของกลุมเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคล่ือนการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียง กลยุทธในการ ขับเคล่ือนการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และการดําเนินงานสูเปาหมาย  

 ขั้นตอนที่ 6 นําองคความรูที่ไดจากการถอดองคความรูมาสังเคราะห เพื่อจัดทําคูมือการเปน ชุมชนตนแบบดาน

เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับสงเสริมการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง การนําแนวคิด วิธีการน้ีไปใชใหเกิดการพัฒนาชุมชนที่ดี 

ซ่ึงถือวาเปนนวัตกรรมการเรียนรูสูความสําเร็จในการเปน ชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง  

 ขั้นตอนที่ 7 สํารวจชุมชนที่ประสบปญหาความยากจน ชุมชนที่ออนแอ และตองการพัฒนา ชุมชนอยางยั่งยืน แลว

นํามาจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อเผยแพรนวัตกรรมการเรียนรูสู ความสําเร็จการเปนชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง

สํารวจจากความตองการพัฒนาชุมชนได คัดเลือกมา 1 ชุมชน คือ ชุมชนบานทุงสวน หมูที่ 7 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อพัฒนาชุมชนเปาหมายใหเปนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

 ขั้นตอนที่ 8 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูการเปนชุมชนตนแบบใหกับกลุมเปาหมาย ชุมชนบานทุงสวน หมูที่ 7 

ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อใหเกิดความเขาใจ และการรวมมือในการพัฒนาชุมชน โดยเนนให

ประชาชนในกลุมเปาหมายมีสวนรวม และรวมกันทบทวนแผนพัฒนาชุมชนและปรับใหสอดคลองกับการพัฒนาชุมชนใหเปน

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

 ขั้นตอนที่ 9 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานในการเปนชุมชน ดานเศรษฐกิจพอเพียง

ในชุมชนบานทุงสวน หมูที่ 7 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  

 ขั้นตอนที่ 10 ดําเนินการขับเคล่ือนการเปนชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบานทุงสวน หมูที่ 7 ตําบลนครชุม 

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

  ขั้นตอนที่ 11 ประเมินประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดความสําเร็จของชุมชนบานทุงสวน หมูที่ 7 ตําบลนครชุม อําเภอ

เมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
 

5. ผลการศึกษา/การวิจัย 
 

 วัตถุประสงคขอที่ 1) เพื่อถอดองคความรูความสําเร็จการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจระดับ“อยูดี กินด”ี  

จากการถอดองคความรูชุมชนตนแบบ พบวา ความสําเร็จการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจระดับ“อยูดี กินดี” 

(1) ปจจัยที่สําคัญ มีดังน้ีคือ 1. ชุมชนมีความเขมแข็ง 2. ความรัก ความสามัคคขีองคนในชุมชน 3. ความรวมมือและมีสวนรวม

ในการแกไขปญหาดานตางๆ ไดดวยตนเองของชุมชน 4. คนในครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครัวเรือนมีความสุขและรายได

เพิ่มขึ้น 5. ชุมชนมีความรับผิดชอบตอการอนุรักษทรัพยากรและ ส่ิงแวดลอม และที่สําคัญชุมชนมีชื่อเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย

ในการดํารงชีวิตดานเศรษฐกิจพอเพียง (2) ชุมชนมีกลยุทธในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนชุมชนตนแบบ คือ 1. การ

สรางความเขมแข็งใหกับตัวเองและภายในชุมชนดวยการเริ่มจากการพึ่งตนเอง และพัฒนาอยางตอเน่ืองจนเกิดผลสําเร็จ 2. 

การรวมกลุมจัดตั้งกลุมอาชีพในชุมชนที่มีความเขมแข็ง มีการผลิต การพัฒนา ผลผลิต และมีชองทางกระจายสินคา ทําให

ครัวเรือนและชุมชนเกิดรายได 3. ชุมชนมีการจัดกิจกรรม ที่ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่เปน

รูปธรรม จนบรรลุเปาหมาย 4. มี กฎระเบียบ กติกาของชุมชนที่ใชสําหรับจัดระเบียบหมูบานใหนาอยูโดยใชกฎกติการวมกัน 

5. การบริหารจัดการชุมชนโดยคนในชุมชนขับเคล่ือนหรือทํากิจกรรมรวมกันดวยความรัก ความสามัคคี ทําใหเกิดพลังในการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ และ(3) ปจจัยแหงความสําเร็จในการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง
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คือ 1. ชุมชนมีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาอยาง ชัดเจนในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  2. ประชาชนในชุมชนให

ความสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และมีการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงดวยตนเองได  3. ศักยภาพของผูนํา จะตองเปน

ผูที่ มีความรู ความเขาใจ การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตองมีความเปนผูนําในการขับเคล่ือน การเชิญชวน

ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชนและมีสวนรวมในการดําเนินงาน 4. งบประมาณ สนับสนุนในการจัดทําโครงการจากทั้ง

ภายในและภายนอกชุมชน เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จบรรลุ เปาหมาย 5. มีพื้นที่สําหรับการสาธิต เวทีการเรียนรู ทําใหเกิด

การเรียนรู การเลียนแบบที่จะประสบความสําคัญ เชน การมีศูนยการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน   
 

วัตถุประสงคขอที่ 2) เพื่อถายทอดองคความรูใหกับชุมชนบานทุงสวน  

จากการศึกษาการถอดองคความรูความสําเร็จการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง พบวา มีการพัฒนาสราง

ความสามัคคี และความรวมมือของคนในหมูบาน โดยจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูในการพัฒนาชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง 

ฝกบทบาทการเปนผูนําเชิญชวนใหประชาชนสนใจ และใหความรวมมือกําหนดขอปฏิบัติรวมกัน ผูวิจัยจึงไดใชวิธีการ

เสนอแนะการนําหลักการลดตนทุนในการปลูกขาวปลอดสารพิษแทนขาวที่ใชสารพิษ ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม รางกายของผู

ที่ปลูกขาวโดยใชสารพิษ  และแนวทางในการสรางรายได  คือ การแปรรูปขาวปลอดสาร ไดแก การทําชาจมูกขาว การทําขาว

เกรียบจากขาวไรซเบอรรี่ และการทําขาวเกรียบจากขาวกลอง  เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน หลักการบริหารจัดการกองทุน

ตางๆ ในหมูบานเพื่อนํามาปรับใชในการวางแผนและพัฒนาตอไป 

ในการพัฒนาชุมชนบานทุงสวน หมูที่ 7 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร คนในชุมชนใหความรวมมือ

ในการพัฒนาชุมชนเปนอยางดี และเม่ือกลุมครัวเรือนตนแบบนําไปขยายผลก็จะเปนแรงผลักดันใหกลุมชาวบานเกิดความ

สนใจ และดําเนินชีวิตตามแนวทางชีวิตแบบพอเพียง โดยนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ซ่ึงจะทําใหชุมชน

มีชีวิตที่ดี พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน สมาชิกในชุมชนเกิดความสุข และเปนแนวทางการพัฒนาการเปนชุมชนตนแบบตอไป 
 

6. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย 
 

 ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมเปาหมาย จํานวน 20 ครัวเรือน ในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูการเปนชุมชนตนแบบ

ดานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทําความเขาใจและการศึกษาปญหาของชุมชน พบวา ชุมชนมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย และ

การบริหารกองทุนตางๆ ในหมูบานใหเปนระบบ ผูวิจัยศึกษาและรวมกันกับกลุมผูนําชุมชนและครัวเรือนตนแบบวางแผนการ

พัฒนาชุมชน จากการวางแผนไดจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา มีกิจกรรมโครงการ ดังน้ี  

 จัดกิจกรรมการพัฒนาใหความรูเก่ียวกับการปลูกขาวปลอดสารพิษ เพื่อใหลดตนทุนในการปลูกขาว และเพื่อรักษา

ส่ิงแวดลอมภายในชุมชน และเพื่อสุขภาพประชาชนในหมูบาน จากการพัฒนากลุมครัวเรือนเปาหมายและผูนํ้าชุมชนทั้งหมด

ใหความสนใจการปลูกขาวปลอดสารพิษ ทั้งหมด 20 ครัวเรือน จากการศึกษาพบวากลุมเปาหมายยังไมคอยเกิดความเขาใจ 

จํานวน 5 ครัวเรือน ที่ยังไมเห็นความสําคัญในการปลูกขาวปลอดสารพิษ ดังน้ันผูวิจัยจึงใชวิธีการเสนอแนะขอดีและขอเสียใน

การปลูกขาวปลอดสารพิษและขาวที่ใชสารเคมีในการปลูก และใหความรูเก่ียวกับการนําวัสดุธรรมชาติและมูลสัตว มาใชใน

การทําปุยเพื่อใชในการปลูกผักและปลูกขาวเพื่อเปนการลดตนทุนในการผลิต นอกจากน้ีมีการเพิ่มความรูในการแปรรูปขาว

ปลอดสารพิษที่สามารถสรางรายไดใหกับคนในชุมชน 

 จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาชุมชนบานทุงสวนน้ันคณะผูวิจัยไดนําโครงการพัฒนาลงสูชุมชนเพื่อพัฒนากลุม

ครัวเรือนตนแบบ พบวา เกิดความรวมมือเปนอยางดี การนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดประโยชน 

สามารถแกปญหาความยากจน ปญหารายไดไมพอกับรายจาย จึงจะสามารถทําใหชุมชนมีชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

สมาชิกในชุมชนเกิดความสุขจนสามารถเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงไดในอนาคต 

 ผลจากการจัดกิจกรรมพบวา ประชาชนบานทุงสวนและผูนําชุมชนบานหนองปากดงไดมีการแลกเปล่ียนความรูใน

การพัฒนาชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง  ผูนําชุมชนบานหนองปากดงไดใหความรูในเรื่องของกองทุน การจัดการโรงสีชุมชน 
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การปลูกขาวปลอดสารพิษ และไดพัฒนาการทําอาชีพเสริมคือการทําชาจมูกขาว การทําขาวเกรียบจากขาวไรซเบอรรี่ และ

การทําขาวเกรียบจากขาวกลอง เพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได ประชาชนบานทุงสวนไดใหความสนใจในการปลูกขาว

ปลอดสารพิษ จากครัวเรือนตนแบบ 20 ครัวเรือน พบวามี 1 ครัวเรือนที่สนใจปลูกขาวไรซเบอรรี่จํานวน 20 ไร ซ่ึงนับวาเปน

จํานวนนอย 
 

7. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

 จากการการองคความรูความสําเร็จการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนํามาพัฒนาชุมชนบานทุงสวน 

หมูที่ 7 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบวาชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองปากดง ตําบล

หนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวัน ในทุกระดับตั้งแตระดับครัวเรือนจนถึงระดับ

หมูบาน หนองปากดงเปนหมูบานที่มีความเขมแข็ง มีกลุม/องคกรที่เขมแข็ง มีการดําเนินกิจกรรมทางศาสนา การอนุรักษสืบ

สานภูมิปญญา และวัฒนธรรมอยางสมํ่าเสมอ ชาวบานมีความรูรักสามัคคี มีความเอ้ืออาทร เอ้ือเฟอเผ่ือแผ แบงปน คอย

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีผูนําชุมชนที่ดีและเขมแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเปนกลาง กระตือรือรนที่จะแสวงหาความรู 

และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง มีความเสียสละเพื่อสวนรวม และตั้งใจที่จะพัฒนาหมูบานอยางแทจริง โดยเริ่มจากการที่ผูนํา

ชุมชนใหคนในชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวริมรั้วกินได การปลูกไมผลไวบริโภค การนํามูลสัตวมาตอยอดมาทําแกสชีวภาพ ทําปุย 

การรักษาส่ิงแวดลอมและการลดตนทุนการผลิตขาวปลอดสารพิษ การแปรรูปขาวปลอดสารพิษเพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน 

และสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อแสดงรายรับ และรายจาย ทําใหคนในชุมชนตระหนักถึงการใชจายอยางคุมคา และ

ประหยัด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ไสว เจริญศรี (2551) เรื่องแนวทางขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

หมูบาน บานนํ้าดิบ ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร พบวา แนวทางการขับเคล่ือนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่สําคัญคือ ดานการลดรายจาย ไดแก การลดคาสาธารณูปโภคที่เกินความจําเปนของครัวเรือน ฝกอบรม

บุตรหลานใหเห็นคุณคาของเงิน สงเสริมการปลูกผักสวนครัวไวบริโภคเอง และสงเสริมการเล้ียงสัตวไวบริโภคเอง ดานการเพิ่ม

รายได ไดแก การใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยการปลูกพืชอายส้ัุน 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 โดยจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูในการพัฒนาชุมชนบานทุงสวนดานเศรษฐกิจพอเพียง ฝกบทบาทการเปนผูนํา 

กําหนดขอปฏิบัติรวมกัน สงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน การบริหารจัดการโรงสีชุมชน การปลูกขาวปลอดสารพิษ จัด

กิจกรรมลดรายจาย และสรางรายได พัฒนาการทําอาชีพเสริมคือการทําชาจมูกขาว การทําขาวเกรียบจากขาวไรซเบอรรี่ และ

การทําขาวเกรียบจากขาวกลอง เพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได กิจกรรมการออมที่หลากหลาย สงเสริมการวิเคราะห

ศักยภาพของชุมชน คนหาภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการสรางจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมของคน

ในชุมชน รณรงคการใชพลังงานอยางประหยัด ทั้งน้ีเพื่อใหคนในชุมชนบางทุงสวน หมูที่ 7 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร มีความรูความเขาใจในการพัฒนาตนเอง และชุมชน สามารถมีชีวิตความเปนอยูที่ดี พึ่งพาตนเองได และพัฒนา

ชุมชนใหเปนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงตอไป ซ่ึงสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวที่กลาววา เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ

ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร น่ันคือไมมีผลใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอก และภายในทั้งน้ีตองอาศัยทั้งความ

รอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทกุขัน้ตอน 
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8. ขอเสนอแนะ 
  

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

 1. การพัฒนาการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงส่ิงสําคัญที่จะตองมีคือ ผูนําที่เขมแข็ง เสียสละ อดทน 

สงเสริมใหเกิดความรวมมือกันในชุมชน พรอมทั้งสนับสนุนการทํางานดานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 

 2. การดําเนินงานตางๆ ภายในหมูบานจะตองใชหลักประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน จะทําใหการ

ดําเนินงานน้ันจะประสบความสําเร็จ 
 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 ควรพัฒนาการเปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงตามตัวชี้วัดทั้ง 23 ตัวชี้วัดเพื่อใหชุมชนสามารถพึง่พาตนเองได 
 

9. เอกสารอางอิง 
 

เฉลิมศรี จอกทอง และคณะ (2550) การเช่ือมโยงเครือขายเพื่อการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ 

ครอบครัวและชุมชน  :กรณีศึกษา บานซาเลือด ตําบลกงรถ อําเภอหวยแถลง และบานลําโพง ตําบลพุดซา  

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา . รายงานการวิจัย .  
ทวี ทองพรม และนงลักษณ อยูบุญ. (2549). การถอดบทเรียนโครงการพฒั นาศกัยภาพหมูบาน/ชุมชน SML จังหวัด 

อุตรดิตถ: กรณศีึกษา บานหนองปาไร หมูที่5 ตําวังดิน อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ.การศึกษาคนควา 

ดวยตนเอง ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ทนงศักดิ์ คุมไขนํ้า และคนอ่ืนๆ) .2534). การพัฒนาชุมชนเชิงปฏิบัติ .กรุงเทพฯ  .บพิธการพิมพ : 

ไสว เจริญศรี. (2551). แนวทางการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหมูบาน บานน้ําดิบ ตําบลหนองปลิง  

อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร. วิทยานิพนธสาขาการพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 

McFarland.D.E. (1979). Management foundation and practices. New York : MacMillan. 15 November  

2010. 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวัดระดับความสุขของสมาชิกของเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. 

บานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติพื้นฐานที่ใช ไดแก รอยละ 

คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม GNU PSPP ไดผลการศึกษาดังน้ี 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

ของสมาชิกของเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. บานถ้ําเสือ พบวา ดานชีวิตครอบครัว ดานความรูและการศึกษา และ         

ดานการมีงานทําอยางทั่วถึง มีระดับความสุขอยูในระดับมากที่สุด สวนดานสุขภาพอนามัย ดานสภาพแวดลอม และดานการ 

มีรายไดและการกระจายรายได มีระดับความสุขอยูในระดับมาก ดานการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ และดานเศรษฐกิจ

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  
 

ธนาคารตนไม เปนโครงการภายใตการดําเนินงานและการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีรากฐานมาจากแนวพระราชดําริเรื่องการอนุรักษทรัพยากรปาไมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่มุงเนนแกปญหาโลกรอน ปญหาความ

ยากจนของเกษตรกร และเปนการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจดวยการปลูกตนไมตามแนวพระราชดําริ ปลูกปา 3 อยาง 

ประโยชน 4 อยาง จากแนวคิดน้ีของ ธ.ก.ส. ที่ตองการสรางมูลคาตนไมเปนทรัพยเชิงซอนในที่ดิน เพื่อแกปญหาทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม (ธ.ก.ส., 2550) สรางระบบการจัดการความสัมพันธของทรัพยากรชุมชนจนสามารถเชื่อมโยง

เปนเครือขายวิสาหกิจชุมชนเก่ียวเน่ืองกับการปลูกตนไมสรางรายไดที่แนนอนและม่ันคงใหกับเกษตรกรและชุมชน เพื่อสราง

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดในระดับครอบครัว ชุมชน เครือขาย จนถึงระดับประเทศ (ธ.ก.ส., 2550) ซ่ึงหมูบานถ้ําเสือ 

อําเภอแกงกระจาน เปนหมูบานหน่ึงที่มีการดําเนินกิจกรรมแบบวนเกษตร มีความหลากหลายทางธรรมชาติและเปนแหลงที่

ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ (เสงี่ยม สัมพันธารักษ, 2555) โดยที่สมาชิกในชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมที่มีวิถีชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเปนตนแบบใหกับชุมชนอ่ืนได มีการรวมกลุมเกษตรกรเปนสมาชิกของเครือขายธนาคารตนไมของ 

ธ.ก.ส. มาตั้งแตป พ.ศ. 2552 ซ่ึงในพื้นที่บานถ้ําเสือมีจํานวนตนไมที่รวมโครงการประมาณ 20,000 ตน (ไทยโพสต, 2559) ซ่ึง

ตรงกับยุทธศาสตรของจังหวัดเพชรบุรีที่ตองการสรางการเติบโตของชุมชนบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (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 มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดย

ครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจภายใตสภาพสังคมและส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป (อภิชัย มงคล และคณะ, 2544) โดย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2549) ไดใหความหมายของคําวา “ความอยูดีมีสุข” 

หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกาย และจิตใจ มีงานทําทั่วถึง มีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ มีครอบครัวที่อบอุน

ม่ันคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี และอยูภายใตระบบบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ซ่ึงครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิตที่

เชื่อมโยงกันอยางเปนองครวม ซ่ึงทุกองคประกอบจะตองดําเนินการพัฒนาไปพรอม ๆ กัน เพื่อใหเกิดผลตอความอยูดีมีสุขได

อยางแทจริง สมัชชาสุขภาพแหงชาติ (2548) ไดแบงองคประกอบของความอยูเย็นเปนสุขออกเปน 2 องคประกอบ ไดแก

ความสุขภายใน คือ ความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ไมไดขึ้นกับการมีหรือไมมีปจจัยภายนอกโดยตรง ความสุขภายในมักเปนใน

ระดับจิตและปญญา และความสุขภายนอก คือ มักสัมพันธกับปจจัยตาง ๆ ในการดํารงชีวิต รวมทั้งความสัมพันธระหวาง

มนุษยดวยกันและปจจัยทางส่ิงตาง ๆ กรมสุขภาพจิต (2549) กลาววาความสุขของคนเราเกิดขึ้นไดจากปจจัยหลัก 4 ประการ 

คือ 1. จากส่ิงแวดลอม เชน สถานการณทางสังคม สถานการณการเมือง 2. จากภายในจิตใจตนเอง เชน อารมณ พฤติกรรม 3. 

จากความสัมพันธระหวางตนเองกับบุคคลอ่ืน และ 4. จากส่ิงสนับสนุนอ่ืน ๆ จากแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจในปจจุบันที่

เนนการพัฒนาแบบองครวมที่มีคนเปนศูนยกลาง พรอมทั้งการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเปนแนวทางการพัฒนาเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย ทําให

การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาจากการวัดความสุขและความอยูดีมีสุขไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น (เริงชัย และ ธรรญ

ชนก, 2549) ซ่ึงทางคณะผูวิจัยสนใจมิติทางสังคมในเรื่องปจจัยที่สงผลตอความสุขของคนในชุมชนบานถ้ําเสือ ประกอบกับยัง

ไมมีการรวบรวมขอมูลเชิงลึกทางดานสังคมมากอน เพื่อใหมีขอมูลเชิงวิชาการและมีการพัฒนารูปแบบการจัดการชุมชนใหมี

ความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาเก่ียวกับดัชนีความสุขและปจจัยที่สงผลกระทบตอ

ความสุขของสมาชิกเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. บานถ้ําเสือ เพื่อนําผลที่ไดไปใชในการวางนโยบายการพัฒนาของชุมชน 

และเอ้ือตอประโยชนของชุมชนอยางแทจริง  
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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) ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยเพื่อทําการศึกษาวิจัยจากขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลสวนบุคคล

และขอมูลปจจัยดานความสุขของประชาชน ซ่ึงไดการแจกแบบสอบถามกลุมตัวอยางที่ไดกําหนดไว คือ สมาชิกของเครือขาย

ธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส.จํานวน 45 คน ในพื้นที่หมูที่ 3 บานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุร ีในป พ.ศ. 2560 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การเก็บขอมูลครั้งน้ีใชแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามจาก

สมาชิกเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. ในพื้นที่หมูที่ 3 บานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แบบสอบถามมี 2 

สวน คือ  

สวนที่ 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 9 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ศาสนา จํานวนสมาชิกในครอบครัว และสภาพภาพในครอบครัว  

สวนที่ 2 คําถามเก่ียวกับปจจัยความสุขของประชาชน แบงออกเปน 9 ดานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเสนอไว  

โดยการประเมินระดับความสุขแบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  

 โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนแตละขอดังน้ี นอยที่สุดเทากับ 1 คะแนน นอยเทากับ 2 คะแนน ปานกลางเทากับ 

3 คะแนน มากเทากับ 4 คะแนน มากที่สุดเทากับ 5 คะแนน จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช 

โปรแกรม GNU PSPP ในการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความถี่รอยละ  

 จากน้ันนําคาเฉล่ียของคะแนนรายขอจากแบบสอบถามตอนที่ 2 มาเปรียบเทียบระดับนํ้าหนักคะแนน 5 ระดับที่ได

จากคาพิสัย ดังน้ี คะแนนเฉล่ีย 1 – 1.80 เทากับระดับนอยที่สุด คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 เทากับระดับนอย คะแนนเฉล่ีย 

2.61 – 3.40 เทากับระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 เทากับระดับมาก และคะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 เทากับ

ระดับมากที่สุด 
 

3.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลระดับความสุขของสมาชิกเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ บานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี ดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม GNU PSPP สวนที่ 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปสวนบุคคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 9 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ศาสนา จํานวน

สมาชิกในครอบครัว และสภาพภาพในครอบครัว สถิติพื้นฐานที่ใช ไดแก ความถี่รอยละ สวนที่ 2 คําถามเก่ียวกับปจจัย

ความสุขของประชาชน แบงออกเปน 9 ดาน สถิติพื้นฐานที่ใช ไดแก คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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4. ผลการศึกษา 

 

4.1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลระดับความสุขของสมาชิกเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. บานถ้ําเสือ 

จากการสํารวจและสอบถามขอมูลสมาชิกเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. จํานวน 45 คน ในพื้นที่บานถ้ําเสือ 

แสดงขอมูลทั่วไปเปนรอยละของผูตอบคําถาม ดังน้ี (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 ดังน้ี (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสุขทั้ง 9 ดาน ของสมาชิกของชุมชนบานถ้ําเสือ 

ปจจัยความสุขของประชาชน คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสุข 

ดานสุขภาพอนามัย 4.19 0.681 มาก 

ดานความรูและการศึกษา 4.24 0.730 มากที่สุด 

ดานการมีงานทําอยางทั่วถึง 4.24 0.745 มากที่สุด 

ดานการมีรายไดและการกระจายรายได 3.97 0.869 มาก 

ดานชีวิตครอบครัว 4.59 0.641 มากที่สุด 

ดานสภาพแวดลอม 4.04 0.727 มาก 

ดานการมีสาธารณูปโภค 2.28 0.945 นอย 

ดานการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ 3.18 0.863 ปานกลาง 

ดานเศรษฐกิจโดยรวม 2.91 1.100 ปานกลาง 

รวม 3.73 0.811 มาก 

  

 ระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานสุขภาพอนามัย อยูในระดับมาก ดวยคาเฉล่ีย 4.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.681 สมาชิกธนาคารตนไมรูสึกสบายใจในสุขภาพ (คาเฉล่ีย = 3.91)  รูสึกถงึความเปนธรรมในระบบสาธารณสุข (คาเฉล่ีย = 

4.15)  มีหลักประกันสุขภาพที่เหมาะสม (คาเฉล่ีย = 4.02)  มีการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ (คาเฉล่ีย = 4.15) มีระดับความสุข

อยูในระดับมากทั้งส้ิน และสามารถดูแลสุขภาพเบื้องตนไดและไดรับสารอาหารครบ 5 หมู (คาเฉล่ีย = 4.71) มีระดับความสุข

อยูในระดับมากที่สุด 

ระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานความรู อยู ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉล่ีย 4.24 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.730 สมาชิกธนาคารตนไมรูสึกพอใจตอการเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ (คาเฉล่ีย = 4.20) ไดศึกษาในส่ิงที่ตนเอง

ตองการ (คาเฉล่ีย = 4.20) มีโอกาสในการศึกษาเลาเรียนในระดับที่สูงกวาขั้นพื้นฐาน (คาเฉล่ีย = 4.15) ความรูทําใหไดทํางาน



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

2150 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

ตรงกับความตองการ (คาเฉล่ีย = 4.17)  และความรูสงเสริมใหทานมีรายไดมากขึ้น (คาเฉล่ีย = 4.08) มีระดับความสุขอยูใน

ระดับมากทั้งส้ิน และมีรูสึกพึงพอใจการเรียนรูสงเสริมวัฒนธรรมและจารีตประเพณี (คาเฉล่ีย = 4.35) ความรูที่จําเปนตอการ

ดํารงชีวิต (คาเฉล่ีย = 4.31)  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต (คาเฉล่ีย = 4.44) ไดเรียนรูส่ิงตาง ๆ อยาง

ตอเน่ือง (คาเฉล่ีย = 4.24) และพอใจกับระดับความรู (คาเฉล่ีย = 4.22) มีระดับความสุขอยูในระดับมากที่สุดทั้งส้ิน 

ระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานมีงานทําอยางทั่วถึง อยูในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉล่ีย 4.24 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.745 สมาชิกธนาคารตนไมมีความสุขพอใจกับงานที่ทํา (คาเฉล่ีย = 4.46) มีความม่ันคงและปลอดภัยในการทํางาน 

(คาเฉล่ีย = 4.28)  ในครอบครัววัยแรงงานมีงานทําอยางทั่วถึง (คาเฉล่ีย = 4.44) พอใจตอชีวิตการทํางานกับเวลาที่ใหกับ

ครอบครัว (คาเฉล่ีย = 4.46) และมีความถนัดและเชี่ยวชาญในงานที่ทํา (คาเฉล่ีย = 4.28) มีระดับความสุขอยูในระดับมากที่สุด

ทั้งส้ิน รูสึกพอใจสวัสดิการคุมครองยามเจ็บปวยหรือเกษียณอายุ (คาเฉล่ีย = 3.75) และไดทํางานที่เหมาะสมกับความรู 

ความสามารถและคาตอบแทบ (คาเฉล่ีย = 4.00) มีระดับความสุขอยูในระดับมาก  

ระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานรายไดและการกระจายรายไดอยูในระดับมาก ดวยคาเฉล่ีย 3.97 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.869 สมาชิกธนาคารตนไมมีความสุขตอรายไดพอเพียงกับความจําเปนที่ตองใชจาย (คาเฉล่ีย = 3.62) มี

รายไดเหลือเพื่อการออมทรัพย (คาเฉล่ีย = 3.48) มีระดับความสุขอยูในระดับมาก สวนการกูหน้ียืมสินจากบุคคลอ่ืนหรือแหลง

ทุนอ่ืน (คาเฉล่ีย = 3.77) มีความสุขอยูในระดับมากเชนกัน สวนการเจือจุนซ่ึงกันและกันในครอบครัว (คาเฉล่ีย = 4.55) และ

ความรูสึกพึงพอใจกับฐานะ ความเปนอยู (คาเฉล่ีย = 4.26) มีความสุขอยูในระดับมากที่สุด 

ระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานชีวิตครอบครัว อยูในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉล่ีย 4.59 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.641 สมาชิกธนาคารตนไมมีระดับความสุขมากที่สุดตอเม่ือครอบครัวมีเวลาอยูพรอมกัน (คาเฉล่ีย = 4.86) รูสึกถึง

ความอบอุนในครอบครัว (คาเฉล่ีย = 4.82)  ไดมีกิจกรรมรวมกัน (คาเฉล่ีย = 4.51) และในครอบครัวมีความรักความผูกพันตอ

กัน (คาเฉล่ีย = 4.80) และมีความพึงพอใจกับที่อยูอาศัย (คาเฉล่ีย = 4.64) มีการไดปรึกษาปญหารวมกัน (คาเฉล่ีย = 4.24) มี

ความสัมพันธที่ดีระหวางคนในชุมชน (คาเฉล่ีย = 4.60) และไดรวมปฏิบัติกิจทางศาสนาและรวมกิจกรรมอ่ืน ๆ ในชุมชน 

(คาเฉล่ีย = 4.55) มีความสุขอยูในระดับมากที่สุดทั้งส้ิน  

ระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตอยูในระดับมาก ดวยคาเฉล่ีย 4.04 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.727 สมาชิกธนาคารตนไมมีความสุขตอรูสึกม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (คาเฉล่ีย = 4.53) 

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมีความสมบูรณ (คาเฉล่ีย = 4.62) มีความสุขอยูในระดับมากที่สุด สวนความสุขตอระบบการ

จัดการขยะในปจจุบัน (คาเฉล่ีย = 3.04) มีระดับความสุขอยูในระดับปานกลาง สวนรูสึกวาในชุมชนมีความชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

(คาเฉล่ีย = 4.17) และเม่ือมีปญหาในชุมชนแกไขปญหาแบบถอยทีถอยอาศัย (คาเฉล่ีย = 3.97) มีความสุขอยูในระดับมาก 

ระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานการมีสาธารณูปโภค อยูในระดับนอย ดวยคาเฉล่ีย 2.28 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.945 สมาชิกธนาคารตนไมมีความสุขตอระบบขนสงในตําบล (คาเฉล่ีย = 3.08) และสภาพถนนในตําบล (คาเฉล่ีย 

= 3.24) มีความสุขอยูในระดับปานกลาง พอใจกับสภาพถนนในตําบลถนนเชื่อมโยงระหวางหมูบาน (คาเฉล่ีย = 3.46) มี

ความสุขระดับมาก สวนความพอใจตอระบบประปาในตําบล (คาเฉล่ีย = 1.24) มีความสุขอยูในระดับนอย เพราะความลาชาใน

การดําเนินการสรางระบบประปา ซ่ึงตอนน้ีตองใชนํ้าจากแมนํ้าเพชรบุร ี  

ระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉล่ีย 3.18 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.863 สมาชิกธนาคารตนไมมีระดับความสุขตอการบริหารงานของหนวยงานในทองถิ่น (คาเฉล่ีย = 

2.86) ความโปรงใสในการบริหารงานของหนวยงานในทองถิ่น (คาเฉล่ีย = 3.06) และรูสึกพึงพอใจกับการทํางานของพนักงาน

และผูบริหารในทองถิ่น (คาเฉล่ีย = 3.06) มีความสุขอยูในระดับปานกลางทั้งส้ิน 

ระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานมิติเศรษฐกิจโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉล่ีย 2.91 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 1.100 สมาชิกธนาคารตนไมมีระดับความสุขตอภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน (คาเฉล่ีย = 2.82) มีความสุขอยูในระดับ

ปานกลาง สวนราคาพืชผลทางเกษตร (คาเฉล่ีย = 2.57) มีความสุขอยูในระดับนอย 
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จากผลการวิเคราะห จะเห็นไดวาระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่บานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 3 ดาน มีความสุขอยูในระดับมาก จํานวน 3 ดาน มีความสุขอยูในระดับปานกลาง 

จํานวน 2 ดาน และมีความสุขในระดับนอย จํานวน 1 ดาน เม่ือเฉล่ียรวมแลวระดับความสุขอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 3.73) 

(ตารางที่ 1) 

 

5. อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาวิจัยสมาชิกของเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. ในเขตพื้นที่บานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี ประชาชนยังคงใชวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยูมาก ประชาชนพึ่งพาอาศัยกัน และสวนใหญมักเปนเครือญาติกัน ทํา

ใหผลการวัดระดับความสุขของประชาชน เม่ือพิจารณาในภาพรวมแลวพบวา มีความสุขดานชีวิตครอบครัว ดานความรูและ

การศึกษา และดานการมีงานทําอยางทั่วถึง มีระดับความสุขอยูในระดับมากที่สุด สวนดานสุขภาพอนามัย ดานสภาพแวดลอม 

และดานการมีรายไดและการกระจายรายได มีระดับความสุขอยูในระดับมาก ดานการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ และดาน

เศรษฐกิจโดยรวม มีระดับความสุขอยูในระดับปานกลาง สวนดานการมีสาธารณูปโภค มีระดับความสุขอยูในระดับนอย เม่ือ

เฉล่ียแลว ปรากฏวา ความสุขของประชาชนสวนใหญมีความสุขอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ 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

ทั้งภาครัฐและเอกชน เม่ือเฉล่ียในภาพรวม แลวระดับความสุขของประชาชนอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับงานของ 

ธีรวัฒน และคณะ (2558) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย พบวา ระดับความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน ทั้ง 5 ดาน มีความสุขอยู ในระดับที่มาก โดย

เรียงลําดับดังน้ี 1. ดานครอบครัวอบอุน 2. ดานการมีสุขภาวะ 3. ดานสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศสมดุล 4. ดานมี

ประชาธิปไตยภายใตสังคมที่มีธรรมาภิบาล 5. ดานชุมชนเขมแข็ง สวนดานเศรษฐกิจเปนธรรมและเขมแข็งอยูในระดับปาน

กลาง รวมทั้งสอดคลองกับ แอนนา สําราญ (2550) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การวัดระดับความสุขของประชาชนในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลกมลา อําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต พบวา ระดับความสุขของประชาชน ดานครอบครัวอบอุนอยูในระดับมาก

ที่สุด สวนดานการมีสุขภาวะ ดานชุมชนเขมแข็ง ดานสังคมมีประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล ดานสภาพแวดลอมที่ดีมีนิเวศสมดุล 

และดานการเศรษฐกิจเปนธรรมและเขมแข็งอยูในระดับมาก โดยรวมแลวระดับความสุขของประชาชนในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลกมลาอยูในระดับมาก และ ประยุทธ์ิ อนชู (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง สํารวจและประเมินระดับความสุขของ

ประชาชน : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลเขาเขน อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ พบวา ระดับความสุขของ

ประชาชน ดานความม่ันคงทางครอบครัว ดานสภาพแวดลอม และดานอิสรเสรีภาพอยูในระดับมาก สวนดานอนามัย ดาน

รายได ดานความม่ันคงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง มีความสุขอยูในระดับปานกลาง  

 

6. สรุปผลการศึกษา 
 

การวิเคราะหระดับความสุขของสมาชิกของเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. ในเขตพื้นที่บานถ้ําเสือ อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี สะทอนใหเห็นถึงระดับความสุขของประชาชนที่เปนสมาชิกของเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. 

ในพื้นที่บานถ้ําเสือ มีระดับความสุขทั้ง 9 ดานอยูในระดับมาก จากผลการศึกษาความสุขของสมาชิกของเครือขายธนาคาร

ตนไมของ ธ.ก.ส. ในเขตพื้นที่บานถ้ําเสือ จํานวน 45 คน เปนเพศหญิงรอยละ 62.20 ชวงอายุ 36-50 ป รอยละ 40.00 
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สถานภาพสมรส รอยละ 66.70 ระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 48.90 อาชีพเกษตรกร รอยละ 77.80 รายไดตอเดือน 

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 เม่ือเฉล่ียรวม

แลวระดับความสุขอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 3.73) (ตารางที่ 1) 

 

7. ขอเสนอแนะ  
 

1.  จากระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานการมีสาธารณูปโภคอยูในระดับนอย มีความสุขตอระบบขนสงและ

สภาพถนนอยูในระดับปานกลาง หนวยงานที่เก่ียวของควรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เชน การกอสรางถนนในเขตพื้นที่ให

เปนถนนที่ไดมาตรฐานมีความกวางเพียงพอตอการสัญจรในทองถิ่น  

2.  จากระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานการมีสาธารณูปโภคอยูในระดับนอย มีความสุขตอระบบประปาอยู

ในระดับนอย เพราะความลาชาในการดําเนินการสรางระบบประปา หนวยงานที่เก่ียวของควรเขามากํากับดูแลและติดตาม

จัดการระบบนํ้าใหเขาถึงในพื้นที่ที่ยังไมมีระบบนํ้าประปา  

3.  จากระดับความสุขตอระบบการจัดการขยะในปจจุบันอยูในระดับปานกลาง เน่ืองจากประชาชนตองกําจัดขยะเอง

ในครัวเรือน หนวยงานในทองถิ่นควรมีในการกําจัดขยะเพื่อใหมีผลกระทบกับส่ิงแวดลอมนอยที่สุดและสามารถแกไขปญหา

ใหกับประชาชนและผูประกอบการได  

4.  จากระดับความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือดานการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐอยูในระดับปานกลาง หนวยงานใน

ทองถิ่นควรจัดใหมีการประชาสัมพันธและเคล่ือนไปยังหมูบานทุกหมูบาน เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจเพื่อใหประชาชนไดรับ

ทราบจัดการบริหารของหนวยงานในทองถิ่น 

5.  ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหไดขอมูลที่สําคัญ เชน การศึกษารูปแบบการ

ดําเนินชีวิต ทัศนคติ ตลอดจนปจจัยที่สงผลตอความสุข การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และความคิดเห็นเรื่องที่เก่ียวกับตนไมที่

มีผลตอความสุขของสมาชิกของเครือขายธนาคารตนไมของ ธ.ก.ส. บานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี

 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใตชุดโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนา

พื้นที่ตนแบบวนเกษตรในการปลูกสักอยางยั่งยืนชุมชนบานถ้ําเสือ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ 

2560 
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บทคัดยอ 

 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร รุนเกิดลาน ตอความทาทายการ

พัฒนาสังคมไทย และแนวทางการรับมือการเปล่ียนแปลงดังกลาวเพื่อเปนแนวทางนําไปสูการกําหนดนโยบายพัฒนาสังคมไทย

ตอไป ประชากรรุนเกิดลาน คือประชากรที่เกิดในชวงป พ.ศ. 2506 - 2526 เปนชวงเวลาที่มีเด็กเกิดเกินหน่ึงลานคนตอป

ปจจุบันประชากรรุนเกิดลานมีอายุระหวาง 33-53 ป ซ่ึงมีผลทําใหประเทศไทยมีจํานวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

ในอีก 3 ปขางหนาในราวป 2564 ประเทศไทยจะกลายเปนสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ และอีกประมาณ 19 ปขางหนาในราวป 

2580 ประชากรรุนเกิดลานจะมีอายุระหวาง 53-73 ป ซ่ึงเปนคล่ืนประชากรผูสูงอายุจํานวนมหึมาที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง

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 เฉล่ียเกือบ 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 และโดยเฉล่ียผูสูงอายุจะมี

อายุยืนประมาณ 70 ป อายุคาดหมายเฉล่ียสูงขึ้น สําหรับผูหญิงเปน 74.9 ป และผูชาย 69.9 ป (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ, 2550 อางถึงในอาชัญญา  รัตนอุบล และคณะ, 2552 : 1) แมประชากรสูงอายุมีอายุยืนยาว แตมิได

หมายความวาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเหลาน้ันดีตามไปดวย เน่ืองจากปจจัยสภาพรางกายที่ทรุดโทรม สภาพแวดลอมที่แยลง

สภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปจากระบบครอบครัวขยายกลายเปนระบบครอบครัวเดี่ยว วัฒนธรรมการดูแลผูสูงอายุใน

ครอบครัวลดนอยลง ทําใหผูสูงอายุถูกทอดทิ้งมากขึ้น ในขณะที่วัยทํางานมีสัดสวนนอยลงเม่ือเปรียบเทียบกับประชากรเด็ก

และผูสูงอายุ ซ่ึงกอใหเกิดปญหาโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ (ศูนยการเฝาระวังและเตือนภัยทางสังคม, 2550 อางถึง

ใน อาชัญญา  รัตนอุบล และคณะ, 2552 : 2) และในป 2564 สังคมไทยจะกาวเขาสูการเปน สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ 

(Complete age society) ซ่ึงในเวลาเพียงแค 3 ป ขางหนา สังคมไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 20 

ของประชากรทั้งหมด หรือมีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 14 และในชวงป พ.ศ. 2563 – 2564 จะเปนชวงเวลา

ที่ผูสูงอายุทากับ 100 หมายความวาชวงเวลาน้ีสังคมไทยจะมีประชากรวัยเด็กเทาๆ กับผูสูงอายุ จากดัชนีผูสูงอายุของไทย 

พ.ศ. 2548 – 2578 แสดงใหเห็นวา “ดัชนีผูสูงอาย”ุ 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 สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (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 ซ่ึงขณะน้ี ประชากรรุนเกิดลานมีอายุประมาณ 33-53

ป และกําลังจะกลายเปนผูสูงอายุในอีกไมชา อีก 20 ปขางหนา คล่ืนประชากรกลุมน้ีจะมีอายุ 53 – 73 ป จะทําให สัดสวน

ของประชากรอายุ 60  ปขึน้ไปของไทยสูงถึงรอยละ 30 ของประชากรทั้งหมด (รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2559 : 

ออนไลน) ในป 2559 จํานวนประชากรไทย 65.9 ลานคน มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป 11 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 16.5

ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงหมายความวาสัดสวนประชากรผูสูงอายุใกลถึงรอยละ 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 ซ่ึงมีวิถีชีวิตทามกลางสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป

อยางรวดเร็ว สงผลตอพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปล่ียนไปตามกระแสสังคมโลก ไมวาจะเปนทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม 

วัฒนธรรม และความสัมพันธระหวางบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี ทําใหเกิดการบริโภคส่ือ

หลากหลายชองทางในเวลาเดียวกัน สงผลใหประชากรเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วไรขีดจํากัด ส่ิงเหลาน้ีถึงแมจะเปนชองทางที่

เพิ่มโอกาสการเขาถึงสินคาและบริการ ใหมีความหลากหลายมากขึ้น และสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศก็ตาม แตส่ิงที่

ตามมาอาจกอใหเกิดปญหา เน่ืองจากขาดการคัดกรอง การคิดวิเคราะหจากการรับส่ือตางๆ จนทําใหเกิดพฤติกรรมการบริโภค

นิยมและคานิยมที่ฟุมเฟอย ใชชีวิตแบบเรงรีบไมเคารพสิทธ์ิผูอ่ืน และนําไปสูการสูญเสียคุณคาทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย 

นอกจากน้ีสังคมไทยยังคงมีปญหาดานคุณภาพการศึกษาและระดับสติปญญาของเด็ก รวมถึงพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ และ

ผลิตภาพแรงงานต่ํา ถึงแมประชาชนจะไดรับการคุมครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัดสวัสดิการที่หลากหลายก็ตาม แตกลุม

ผูดอยโอกาสยังไมสามารถเขาถึงบริการทางสังคมไดอยางแทจริงและทั่วถึง ซ่ึงยังคงมีปญหาความเหล่ือมล้ํา และสังคมไทยยัง

ตองเผชิญวิกฤตความเส่ือมถอยดานคุณธรรมจริยธรรม ปญหายาเสพติด เปนตน ดังน้ัน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

หนวยงานที่เก่ียวของ ควรใหความสําคัญกับปจจัยดังกลาวที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง และมีอิทธิพลตอ ทัศนคติ ความเชื่อ 

คานิยม วัฒนธรรม และความสัมพันธระหวางบุคคล โดยเฉพาะกลุมประชากร “รุนเกิดลาน” ซ่ึงเปนวัยแรงงานอยูในปจจุบัน

เพื่อใหประชากรกลุมดังกลาวมีความพรอมในการเตรียมตัวสู วัยผูสูงอายุ และเปนผูสูงอายุในสังคมสูงวัยที่ มีคุณภาพ           

ซ่ึงสังคมไทยกําลังจะกาวเขาสูสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในอีก 12 ปขางหนาไดอยางมีคุณภาพ 

จากขอมูลดังกลาวขางตน การที่สังคมไทยตกอยูในภาวะสังคมสูงวัย และกําลังจะกาวเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ

ในอีก 3 ปขางหนาน้ี หากไมมีการจัดการและขับเคล่ือนการทํางานอยางเหมาะสม จะสงผลตอภาพรวมของสังคมไทย 

บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรรุนเกิดลานตอความทาทายการพัฒนา

สังคมไทย และแนวทางการรับมือการเปล่ียนแปลงดังกลาว เพื่อเปนแนวทางนําไปสูการกําหนดนโยบายพัฒนาสังคมไทยตอไป 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2157 

ใครคือ รุนเกิดลาน 

“รุนเกิดลาน” หมายถึงประชากรที่เกิดในชวงป พ.ศ. 2506 – 2526 จํานวนเกิดที่จดทะเบียนในชวง 20 ปน้ีมี

มากกวา 1 ลานคนในแตละป เม่ือมองยอนประวัติศาสตรจะพบปจจัยแวดลอมที่ทําใหเกิดอัตราการเกิดของคนรุนน้ีสูงมาก    

คือชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2488 สภาพความเปนอยูของสังคมเปล่ียนแปลงไป ทั้งดานการพัฒนาประเทศ        

การสาธารณสุข และสุขาภิบาล เศรษฐกิจ และสภาพสังคม ปจจัยเหลาน้ีสงผลใหอัตราการตายลดนอยลง 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) ซ่ึง ในป 2514 จํานวนเกิดในประเทศไทยมีจํานวนสูงสุดที่ 1.2 ลานคน ในป 2559 ประชากรรุนเกิด

ลานมีอายุ 33 – 53 ป อีก 7 ปขางหนา ประชากรรุนเกิดลานจะเริ่มเคล่ือนเขาสูวัยสูงอายุ ซ่ึงจะทําใหจํานวนประชากรสูงอายุ

ในสังคมไทยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมาก และในป 2580 ประชากรรุนเกิดลานจะมีอายุ 53-73 ป (รายงานสถานการณผูสูงอายุ

ไทย พ.ศ. 2559 : ออนไลน) 

สรุปไดวา “รุนเกิดลาน” คือประชากรที่เกิดในชวงป พ.ศ. 2506 – 2526 ซ่ึงเปนชวงที่มีประชากรเกิดมากเกินกวา        

1 ลานคนตอป จึงเปนที่มาของการเรียกวา “ประชากรรุนเกิดลาน” หรือจํานวนอัตราการเกิด (เกินลาน) 

 

“รุนเกิดลาน” สงผลอยางไรกับการพัฒนาสังคมไทย 

การที่สังคมไทยตองเผชิญกับภาวะสังคมสูงวัย สงผลกระทบตอการพัฒนาสังคมไทยหากไมมีการจัดการและ

ขับเคล่ือนการทํางานอยางเหมาะสม จะสงผลตอภาพรวมของสังคมไทย เชน ผลกระทบตอครอบครัวคือ ผูสูงอายุในครอบครัว

จะไมไดรับการดูแลจากลูกหลาน หรือลูกหลานในวัยแรงงานมีนอย ก็ตองรับภาระในการเล้ียงดูผูสูงอายุในครอบครัวจึงตอง

รับภาระเพิ่มขึ้น ภาระการพึ่งพิง จึงสงผลกระทบตอครอบครัว ผลกระทบตอเศรษฐกิจ คือ วัยทํางานมีนอยลง ผลผลิตก็ลดลง

ดวย เน่ืองจากวัยแรงงานที่สรางรายไดใหกับประเทศมีนอยลง ในขณะที่คนกลุมน้ีมีภาระตองเล้ียงดูผูสูงอายุ ซ่ึงไมมีรายได  

เม่ือมีภาระเพิ่มขึ้นก็ตองประหยัดมากขึ้น การลงทุนก็จะกระทบตอการจางงานในอัตราที่สูงขึ้น เน่ืองจากประชากรวัยแรงงานมี

นอยลง ดานงบประมาณการคลัง ก็จะเก็บภาษีไดนอยลง เพราะคนวัยแรงงานที่มีนอยลง แตรายจายดานสวัสดิการสังคมและ

สุขภาพของผูสูงอายุมีมากขึ้น รัฐตองดูแลมากขึ้นตามจํานวนผูสูงอายุที่มีมากขึ้น และอายุยาวขึ้น เม่ือรัฐตองเพิ่มงบประมาณ

ในการดูแลผูสูงอายุ คือ เงินเบี้ยยังชีพ บําเหน็จ บํานาญ การบริการสาธารณสุข บานพักคนชรา ลดหยอนคารถโดยสาร 

ลดหยอนภาษีเงินได เปนตน นอกจากน้ี หากลูกหลานขาดจิตสํานึกหรือไมมีความสามารถในการดูแลผูสูงอายุในครอบครัว

ตนเองได ส่ิงที่ตามมาคือคนแกถูกทอดทิ้ง ผลกระทบทางการเมือง หากผูสูงอายุไมมีความรูความเขาใจและไม เทาทันตอ      

เลหเหล่ียมของนักการเมือง ทําใหมีการซ้ือสิทธิขายเสียง การกาวสูสังคมผูสูงอายุมีนัยสําคัญตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ คือ ดานเศรษฐกิจ สัดสวนแรงงานตอประชากรทั้งหมดจะลดลง สามารถบั่นทอนอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจได ดานงบประมาณและการคลัง จํานวนผูเสียภาษีจะลดลง ในขณะที่รายจายดานสวัสดิการสังคมและสุขภาพ     

เพื่อผูสูงอายุเพิ่มพูนขึ้นตามจํานวนของผูสูงอายุ งบประมาณดานน้ีจะตองโตขึ้นอยางหลีกเล่ียงไมได (ลภัสรดา วัยกมลลาศ 

และศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ, 2556) และสังคมไทยยังตองเตรียมการรองรับตอปญหาแรงงานทีมี่แนวโนมลดลง เพราะปจจุบัน

ก็มีความชัดเจนวา ประเทศไทยตองพึ่งพาแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานที่ถูกกฎหมาย และแรงงานลักลอบเขามา

จํานวนนับหลายลานคน และในหลาย ๆ ประเภท และยังพบวาผูสูงอายุมากกวารอยละ 80 มีเงินไมเพียงพอตอการเล้ียงชีพใน

วัยหลังเกษียณ แหลงรายไดที่สําคัญของผูสูงอายุ คือ การเก้ือหนุนทางการเงินจากบุตร ซ่ึงก็มีแนวโนมลดลงดวยเชนกัน อันเกิด

จากการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม ที่เดิมไทยเปนครอบครัวขยายอยูรวมกัน มีการพึ่งพาอาศัยกันและกันทาง

เศรษฐกิจที่พอแมเล้ียงดูลูก และเม่ือสูงวัย ลูกที่ทํางานก็เล้ียงดูพอแมสืบตอกันมา จะเปล่ียนแปลงไปเพราะครอบครัวก็จะมี

ขนาดเล็กลง ดังน้ันการหวังพึ่งพาทางการเงินจากลูกหลานจึงลดนอยลง ปจจุบันรัฐบาลไดใหความชวยเหลือในรูปแบบเบี้ย   
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ยังชีพรายเดือนสําหรับผูสูงอายุ ซ่ึงหากจํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นภาระเงินคาเบีย้ยังชีพจะพลอยสูงขึ้นตามไปดวย ภาระสําคัญอีก

ประการคือ คารักษาพยาบาลผูสูงอายุจะสูงขึ้นตามวัยที่มากขึ้น และคารักษาพยาบาลที่ปรับสูงขึ้น ภาระคาใชจายสวนน้ี     

จะเพิ่มขึ้น และจะมีผลกระทบตองบประมาณของรัฐบาลที่จะตองวางแผนรองรับตอไป (อาภรณ ชีวะเกรียงไกร : ออนไลน) 

และยังพบวา สถานการณทางเศรษฐกิจของผูสูงอายุ หน่ึงในสามของผูสูงอายุมีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน 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 

แสดงใหเห็นวา มีผูสูงอายุจํานวนมากที่จัดวาอยูในภาวะเปราะบาง รายไดไมเพียงพอตอความตองการในการดํารงชีวิต      

เสนความยากจน เปนตัวชี้วัดสถานภาพทางเศรษฐกิจ และเปนมาตรฐานการครองชีพขั้นต่ําที่เปนจํานวนเงิน ซ่ึงเปนคาใชจาย

เพื่อใหไดมาซ่ึงอาหาร และส่ิงจําเปนที่ไมใชอาหารในขึ้นพื้นฐานที่ทําใหสามารถดํารงชีพอยูได แหลงรายไดสําคัญของผูสูงอายุมี

สัดสวนลดลง รอยละของผูสูงอายุที่อยูตามลําพังคนเดียวหรือตามลําพังกับผูสูงอายุดวยกันมีแนวโนมเพิ่ มสูงขึ้น จํานวน

ผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง ประมาณ 4 แสนคน และผูสูงอายุที่เปนโรคสมองเส่ือมประมาณ 6 แสนคนในป 2559 มีแนวโนม

เพิ่มสูงขึ้นอีกมาก ในอีก 20 ปขางหนา ผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงจะเพิ่มเปน 1.3 ลานคน และผูปวยดวยโรคสมองเส่ือมจะ

เพิ่มเปน 1.4 ลานคน (รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2559 : ออนไลน) จากการเปดใหบริการของศูนยจดทะเบียน

จัดหางานผูสูงอายุ ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 จนถึงมกราคม 2560  มีผูสูงอายุมาใชบริการจัดหางานทั้งส้ิน 1,421 ราย       

มีตําแหนงงานงานวาง 758 อัตรา ไดรับการบรรจุงาน 141 ราย และบางรายไดประกอบอาชีพอิสระ มีผูสูงอายุไดรับการบรรจุ

งานในตําแหนงแรงงานดานการผลิตมากที่สุด รองลงมาเปนแมบาน ผูเพาะปลูกออย นักแนะแนว และพนักงานบริการลูกคา

ตามลําดับ ขณะที่ผูสูงอายุสวนใหญตองการสมัครงานในตําแหนงเสมียนพนักงานทั่วไป และพนักงานธุรการ ทั้งน้ี ภาครัฐมีการ

จางงานผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 55-75 ป ใหบริการ ณ สํานักงาน เพื่อเปนการสงเสริมใหผูสูงอายุมีงานทํา มีรายได สามารถ

พึ่งพาตนเองและมีความสุข ในการทํางาน ทั้งยังเปนตนแบบในการจางงานผูสูงอายุอีกดวย โดยตองมีคุณสมบัติจบการศึกษาไม

ต่ํากวาอนุปริญญา มีความรูประสบการณดานการแนะแนวหรือใหคําปรึกษากับผูที่หางานทําไดยาก โดยจางงานผูสูงอายุ

จํานวน 20 คน ระยะเวลาทํางาน 144 วัน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ไดรับคาจาง 250 บาท/ชั่วโมง หรือมีรายไดถึง 108,000 บาท/คน 

(กรมจัดหางาน : ออนไลน) หนวยงานตาง ๆ เริ่มมีการตื่นตัว และเตรียมการรับมือกับการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางประชากร

ที่กําลังจะเปนสังคมสูงวัยอยางสมบูรณในอีกไมก่ีปขางหนาน้ี แตเน่ืองจากจํานวนผูสูงอายุมีจํานวนมาก และเพิ่มมากขึ้นทุกป 

จะตองพิจารณาการกําหนดนโยบายที่เหมาะสมกับสถานภาพ และความตองการของผูสูงอายุ เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

และนําไปสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 

จากขอมูลการศึกษาดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา สังคมไทยเขาสูสังคมสูงวัยแลวตั้งแตป พ.ศ. 2548 ที่มีจํานวน

ผูสูงอายุมากขึ้นทุกป ซ่ึงในเวลาเพียงอีก 3 ปขางหนา ราวป พ.ศ. 2564 สังคมไทยจะกลายเปนสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ และ

ในราวป พ.ศ. 2566 เปนตนไปคล่ืนประชากรรุนเกิดลาน หรือประชากรที่เกิดมากกวา 1 ลานคนตอป ที่เกิดในป 2506 -2526 

จะเคล่ือนเขาสูการเปนผูสูงอายุ และในป 2580 ประชากรรุนเกิดลานจะมีอายุ 53-73 ป ซ่ึงในขณะน้ันสังคมไทย ไดตกอยู

ภายใตภาวะสังคมสูงวัยระดับสุดยอด  หากไมเตรียมรับมือลวงหนาสังคมไทยจะออนแอ เศรษฐกิจไทยจะวิกฤติ จึงเปนจุด     

ชี้อนาคตของไทย หากจะมองวาประเทศทีพ่ัฒนาแลวสามารถจัดการกับปญหาสังคมผูสูงอายุกันอยางไรเพื่อเปนทิศทางในการ

แกไขปญหาอาจไมเพียงพอ เพราะประเทศที่พัฒนาแลวจะวางนโยบายบนพื้นฐานของรายไดของประชาชนน้ันพอมีพอกินมา

ระดับหน่ึงแลว แตในขณะที่ของไทยเราน้ันมีรายไดไมเพียงพอทั้งในระดับประชาชนเอง และภาครัฐจะตองรับภาระที่มากขึ้น 

สรุปไดวา “รุนเกิดลาน” สงผลตอการพัฒนาสังคมไทย ซ่ึงอีกประมาณ 12 ปขางหนา ในป พ.ศ. 2573 สังคมไทยตองตกอยู

ภายใตกับดักสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ที่จะมาพรอมกับวิกฤตทุนมนุษย วิกฤตตลาดแรงงาน วิกฤติครอบครัวและสังคม 

ดังตอไปน้ี 

1. ประชากรวัยทํางานลดลง กอใหเกิดการยายถิ่นระหวางประเทศและแรงงานจากตางประเทศจะเขามาทํางานใน

ประเทศไทย เน่ืองจากแรงงานขามชาติชวยใหตลาดแรงงานมีความยืดหยุนมากขึ้น แตแรงงานเหลาน้ีมีแนวโนมที่จะมาอาศัย



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2159 

อยูในระยะยาวทําใหกลายเปนแรงงานถาวรที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ดังน้ันระบบฐานขอมูลทะเบียนแรงงานขามชาติควรไดรับ

การพัฒนาใหสามารถติดตามการโยกยายถิ่นฐาน ตลอดจนการบันทึกความตองการของประชากรกลุมน้ี  

2. แนวโนมการเกิดลดลง ซ่ึงคาดวาจะมีจํานวนการเกิดในแตละปมีแนวโนมจะลดลงไปเรื่อยๆ จนเหลือนอยกวา 

500,000 รายตอปในชวง พ.ศ. 2588-2593 หรืออีกเพียงสามสิบกวาปขางหนา 

3. เกิดภาวะพึ่งพิงซ่ึงสงผลกระทบตอความเปนอยูของสมาชิกในครอบครัว มีภาระดูแลผูสูงวัยเพิ่มมากขึ้น เกิดภาวะ

ความเครียด ที่เกิดจากการตกอยูภายใตภาวะถูกบีบบังคับดวยภาระความรับผิดชอบของประชากรที่อยูในวัยแรงงาน จนทําให

ไมอยากแตงงาน ไมอยากมีบุตร และใชชีวิตโสดมากขึ้น มีความตองการโรงพยาบาล สถานสงเคราะหคนชรา และผูดูแล

ผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น การที่มีประชากรผูสูงอายุจํานวนมาก ยอมสงผลตอระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ ซ่ึงสาเหตุหลักของ

ปญหาสุขภาพของผูสูงอายุคือภาวะที่เกิดจากโรคเรื้อรัง 

4. ผลกระทบจากการไมมีระบบการวางแผนการออมที่ดี เม่ือผูสูงอายุไมมีการวางแผนการออม จะทําใหสัดสวนหน้ี

ครัวเรือนสูงขึ้น และรัฐตองใชงบประมาณเพื่อดูแลสิทธิสวัสดิการ การดูแลรักษาพยาบาลในยามเกษียณอายุเพิ่มขึ้น และยัง

สงผลกระทบตองบประมาณการพัฒนาประเทศในดานอ่ืน ๆ ดวย 

 

“รุนเกิดลาน“ ประเด็นความทาทายการพัฒนาสังคมไทย 

“รุนเกิดลาน” กําลังเคล่ือนเขาสูกลุมประชากรสูงอายุ เปนประเด็นความทาทายการพัฒนาสังคมไทย ที่เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร “รุนเกิดลาน” สงผลใหสังคมไทยมีประชากรสูงวัยจํานวนมากขึ้น ซ่ึงเปนปญหาทาง

โครงสราง ซ่ึงหมายถึงตองใชเวลาและใชมาตรการระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งภาครัฐ ไดมีการกําหนดนโยบายและแผนดาน

ผูสูงอายุที่ชัดเจนมากขึ้น มีกฎหมายตางๆ ออกมาเพื่อคุมครองพิทักษสิทธ์ิผูสูงอายุ อาทิเชน แผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2545-2564) ซ่ึงเปนแผนระยะยาว 20 ป มุงใหผูสูงวัยเปนหลักชัยของสังคม ซ่ึงอาจกลาวไดวาประเทศไทยมีนโยบาย

และแผนดานผูสูงอายุที่มีความกาวหนา อยางไรก็ตามแมจะมีนโยบายและแผน แตยังมีปญหาในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ    

ยังทําไดไมเต็มศักยภาพ และคอนขางชา (วิพรรณ  ประจวบเหมาะ และชลธิชา  อัศวนิรันดร, 2556 : 92-93) ดวยเหตุน้ีจึงมี

ประเด็นทาทายจากการเคล่ือนตัวเขาสูวัยผูสูงอายุของกลุมประชากรรุนเกิดลาน ในขณะที่สังคมไทยจะเปนสังคมสูงวัยระดับ

สุดยอด (Super aged society) ในราวป 2573  ดังน้ัน “รุนเกิดลาน” เปนประเด็นทาทายการพัฒนาสังคมไทย โดยควร

กําหนดแนวทางดังน้ี 

แนวทางการรับมือคล่ืนประชากรรุนเกิดลาน สูสังคมสูงวัย 

1. องคกร หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ควรกําหนดแนวทางเรงรัดให “รุนเกิดลาน” เตรียมความพรอมรับมือ

สังคมสูงวัย ในเรื่องสถานภาพการทํางานในปจจุบันของวัยแรงงานที่กําลังจะกาวเขาสูวัยผูสูงอายุ ใหมีรายไดและมีอาชีพที่

ม่ันคง อีกทั้งระดับการศึกษาก็สามารถนําไปสูเสนทางในการเลือกอาชีพที่กอใหเกิดรายได หรือแมทักษะประสบการณ

ความสามารถของแตละบุคคล เพื่อนําไปสูการเตรียมความพรอมเขาสูการเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต ซ่ึงภาครัฐ

ควรเริ่มจัดหามาตรการปฏิบัติการในเชิงรุกมาใชกับกลุมวัยแรงงานที่กําลังกาวเขาสู วัยผู สูงอายุ โดยรวมมือกับสถาน

ประกอบการ เพื่อใหกลุมวัยแรงงานไดตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมรับมือดังกลาว แตส่ิงสําคัญที่รัฐควรตระหนักคือ

การดําเนินงานของหลากหลายหนวยงานที่เก่ียวของ และกําหนดใหมีการดําเนินงานเก่ียวกับการคุมครองสิทธิของผูสูงอายุ 

สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนรวมกันดําเนินงานเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุเพื่อใหเกิดความเหมาะสม และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนใน

สังคมตอไป 

2. ขยายอายุเกษียณ เปนนโยบายหน่ึงที่สามารถแกไขปญหาไดในระยะส้ัน เพื่อชะลอผลกระทบ และเพิ่มจํานวนคน

วัยทํางานซ่ึงชวยบรรเทาผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจออกไปไดระยะหน่ึง 

3. สนับสนุนใหภาคเอกชนมีการจางงานผูสูงอายุ เปนนโยบายที่ชวยสรางงานและเพิ่มรายไดใหผูสูงอายุไดอีกทาง

หน่ึง ซ่ึงพบวาปจจุบันภาครัฐไดจัดตั้งศูนยบริการจัดหางานผูสูงวัย (Smart Job Center) เพื่อสงเสริมใหมีงานทําและมีรายได
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เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐไดยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทที่จางผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ซ่ึงกําหนดวาตองมีรายได

ไมเกิน 15,000 บาท ซ่ึงแรงงานกลุมน้ีมีเพียงรอยละ 2.9 ของผูสูงอายุทั้งประเทศ จึงทําใหนโยบายน้ีเปนเพียงการชวยเหลือ

เฉพาะผูมีรายไดนอย แตไมไดสนับสนุนใหมีการนําทักษะและประสบการณของผูสูงอายุมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด (กิตติพงศ  

สนธิสัมพันธ : ออนไลน) 

4. สงเสริมระบบการออม และการยกระดับคุณภาพชีวิต จําเปนตองวางแผนแตเน่ินๆ ภาครัฐควรกําหนดนโยบาย

ในการวางระบบโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมความพรอมของ

ประชากรวัยแรงงานใหมีรายไดและรายจายอยางสมดุล เพื่อรองรับวัยสูงอายุ หลังจากเกษียณผานการจัดตั้งกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ อีกทั้งยังควรนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการพัฒนาใหการบริการ และคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมีความสะดวก 

เหมาะสม เชน การออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ เปนตน 

5. สรางความรวมมือกับทุกภาคสวน เพื่อเปนพลังขับเคล่ือนในการกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับความตองการ

ของผูสูงอาย ุและเพื่อเปนการเตรียมความพรอมรับมือคล่ืนประชากรรุนเกิดลานสูสังคมสูงวัย  

ขอเสนอแนะในการเตรียมตัวของรุนเกิดลาน สูการเปนผูสูงวัย  

1. ควรเตรียมความพรอมดานสุขภาพตั้งแตวัยยังหนุมสาว หรือวัยทํางาน เชน การทําประกันชีวิตเพื่อเปน

หลักประกันดานสุขภาพใหกับตนเอง และการใสใจดูแลสุขภาพดวยการรับประทานอาหารที่มีประโยชนเพื่อใหมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง 

2. ควรเตรียมความพรอมดานการเงิน และดานที่อยูอาศัย โดยเริ่มตนจากการวางแผนกอนถึงวัยเกษียณจะอยูที่ไหน 

อยางไร และคํานวณกําหนดการเริ่มตนการออมเงิน  

3. ควรเตรียมตัวในการมีสวนรวมกับสังคม ทํากิจกรรมสังสรรคกับเพื่อน ครอบครัว รวมถึงสมาชิกองคกรตางๆ  

เพื่อจะไดไมแกอยางโดดเดี่ยว 

4. ควรเตรียมความพรอมดานอาชีพทางเลือก หรืออาชีพอิสระที่เหมาะสมกับตนเอง และสภาพรางกายเม่ือมีอายุ

มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดสามารถหาเล้ียงตนเองได  

 

บทสรุป  

“รุนเกิดลาน” ความทาทายการพัฒนาสังคมไทย ในอีก 3 ปขางหนาสังคมไทยจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุอยาง

สมบูรณ และอีกประมาณ 19 ขางหนา ในราวป 2580 ประชากรรุนเกิดลานจะมีอายุระหวาง 53-73 ป ซ่ึงเปนคล่ืนประชากร

ผูสูงอายุจํานวนมหึมา อีกทั้งตั้งแตป 2573 สังคมไทยจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด ดังน้ันหากภาครัฐ ภาคเอกชน 

ไมเตรียมความพรอมในการรับมือสถานการณดังกลาวตั้งแตเน่ินๆ อาจจะสงผลทําใหสถานการณที่เกิดขึ้นเลวรายกวาที่คิด 

ปจจุบนัจะเห็นไดวาหนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่เก่ียวของเริ่มตื่นตัวกับสถานการณดังกลาว ไดมีการกําหนดนโยบาย และ

กฎหมายที่เก่ียวของ เปนตัวรองรับสถานการณดังกลาว แตอยางไรก็ตามเพื่อเปนการปองกันควรกําหนดนโยบาย และ

ดําเนินการในเชิงรุกมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมประชากร “รุนเกิดลาน” ซ่ึงยังคงเปนวัยแรงงานอยูในปจจุบันใหมีความพรอม และ

ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต  
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บทคัดยอ  
 

“วิกฤตการณครอบครัวไทยภายใตปญหาความรุนแรงในครอบครัว” มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอประเภทและผลกระทบ

ของความรุนแรงในครอบครัว สิทธิการไดรับการคุมครอบตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. 2550 และปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 สังคมไทยใน

ปจจุบันพบวามีสถิติความรุนแรงในครอบครัวมีเพิ่มมากขึ้นทุกป หนวยงานภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับ

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรนุแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซ่ึง พ.ร.บ. น้ี มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูกระทําความ

รุนแรง และผูถูกกระทําไดรับการบําบัดฟนฟู รวมถึงการใหโอกาสแกผูกระทําผิดไดกลับตัวกลับใจ ยับยั้งการกระทําผิดซํ้า เน่ืองจาก

ปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่องละเอียดออนซับซอน มีลักษณะพิเศษแตกตางจากการทํารายรางกายระหวางบุคคล

ทั่วไป และหนวยงานที่เก่ียวของควรมีลักษณะการทํางานเชื่อมโยกันขององคกรทุกภาคสวนของสังคม และทํางานสนับสนุน

สงเสริมขอมูลซ่ึงกันและกันเปนเครือขาย รวมถึงสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงปญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเกิด

ความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงการควบคุมส่ือที่ไมเหมาะสมที่เปนสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวดวย 
 

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  
 

ครอบครัวไทยในปจจุบันตกอยูภายใตสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลทําใหสมาชิกในครอบครัว

มีเวลาอยูรวมกันนอยลง เปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ สนิทสนมกันนอยลงกอใหเกิดความไม

เขาใจกัน อีกทั้งภายใตการเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตนที่มีการติดตอส่ือสารไดหลากหลายชองทาง ทําใหพฤติกรรม 

และวิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไป อาทิเชน การติดตอส่ือสารผานเฟสบุค ไลน และการรับขอมูลขาวสารจากส่ือตาง ๆ ที่มีหลากหลาย

มากยิ่งขึ้น ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงที่กอใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวขึ้น 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 เฉล่ียวันละ 66 ราย สวนในป 2559 มีเด็กและสตรีถูกกระทําความรุนแรง เฉล่ียวันละ 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 มีจํานวนเหตุการณทั้งส้ิน 5,392 

เหตุการณ เปนคดี 1,205 เหตุการณ ไมเปนคดี 4,187 เหตุการณ ปรากฏขอมูลดังตารางตอไปน้ี (กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 2559: 35) 

 

ตาราง 1 แสดงจํานวนเหตุการณความรุนแรงในครอบครัว ที่เปนคดีและไมเปนคดีตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา

ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ระหวาง ป 2553-2558  

ปที่เกิดเหต ุ เปนคด ี ไมเปนคด ี รวมเหตุการณทั้งที่เปนคดแีละไมเปนคด ี

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 กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย : ออนไลน) 

 

ขอมูลดังกลาวขางตนปญหาความรุนแรงในครอบครัวจะเห็นไดวามีสถิติเพิ่มขึ้นทุกป ซ่ึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความ

รุนแรงในครอบครัวนอกจากจะสงผลกระทบกับบุคลที่เปนสมาชิกในครอบครัวแลว ยังสงผลใหเกิดปญหาใหแกสังคมตาง ๆ 

ตามมาอีกมากมาย ไมวาจะเปนปญหาที่เกิดกับบุตร อาทิเชนบุตรหลานขาดการดูแลเอาใจใสสงผลใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

ที่ไมเหมาะสม เกิดพฤติกรรมลักเล็กขโมยนอย คาประเวณี ตั้งครรภไมพึงประสงค เปนตน ปญหาความรุนแรงในครอบครัวที ่



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2165 

เกิดขึ้นน้ันนับวาเปนสถิติที่นาตกใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลจากการรายงานของหนวยงานสตรีของสหประชาชาติ (UN 

Women) ที่กลาวมาขางตน ซ่ึงปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนปญหาที่มีความละเอียดออน และมีความแตกตางจากการ

ทํารายรางกายอ่ืน ๆ ทั่วไป เน่ืองจากปญหาที่เกิดขึ้นน้ันเกิดกับบุคคลในครอบครัวเดียวกัน การที่ปญหาเกิดกับคนในครอบครัว

เดียวกันน้ัน แสดงวาคนในครอบครัวเปนบุคคลที่มีความผูกพันกัน สนิทสนมกัน และมีผลตอสภาพจิตใจของคนในครอบครัว 

ดังน้ันหากนํามาตรการทางกฎหมายอาญามาบังคับใชจึงไมเหมาะสมกับ ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้น เน่ืองจากกฎหมาย

อาญาเปนกฎหมายที่มุงลงโทษผูกระทําผิดมากกวาการฟนฟูใหมีการปรับตัวและสรางสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ดวยเหตุผลที่วา

ความรนุแรงในครอบครัวมีความละเอียดออน แตกตางจากการกระทําความรุนแรงอ่ืน ๆ ทั่วไป จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ขึ้นมา ซ่ึงพระราชบัญญัติน้ีมีความแตกตางจากการใชมาตรการ

ทางกฎหมายอาญา ซ่ึงกําหนดใหการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเปนความผิดฐานยอมความไดเพื่อชวยเล่ียงคดีออกจาก

กระบวนการยุติธรรม ดังน้ันการมีกฎหมายคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกวาการใช

กระบวนการทางอาญา เพราะสามารถกําหนดรูปแบบวิธีการ และขั้นตอนที่มีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญาโดยท่ัวไป 

โดยใหผูกระทําความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทําผิดซํ้า รวมทั้งสามารถรักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวได 

ประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรง และการปฏิบัติอันไม

เปนธรรม 

ดังน้ันบทความเรื่อง “วิกฤตการณครอบครัวไทยภายใตปญหาความรุนแรงในครอบครัว” มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ

ประเภทและผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว สิทธิการไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย

ความรุนแรงในครอบครัว พ  .ศ .  2550  และปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ .ศ. 2550  

 

ความหมายความรุนแรงในครอบครัว 

 

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ไดนิยามความหมาย “ความรุนแรงในครอบครัว” 

หมายความวา การกระทําใด ๆ โดยมุงประสงคใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะ

ที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลอง

ธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทําอยางหน่ึงอยางใดโดยมิชอบ แตไมรวมถึงการ

กระทําโดยประมาท 

สาหรี่ จิตตินันท (อางถึงใน สุนิสา  จองวัฒนา 2552 : 8) ใหความหมายความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง  

1. การกระทําที่รุนแรงตอคูครอง โดยเฉพาะฝายหญิงที่ถูกฝายชาย ตบ ตี เตะ ตอย ฯลฯ การทํารายรางกายรุนแรง

พบไดมาก และมีแนวโนมจะมากขึ้น เม่ือการครองชีพยากลําบากขึ้น  

2. การทํารายรางกาย จิตใจ รวมถึงการลวงเกินทางเพศตอเด็ก และการทอดทิ้งเด็กมีจํานวนมากแตตัวเลขน้ัน ไม

ทราบเพราะมักไมเปดเผย หรือใหประวัติบิดเบือนและประชาชนมักคิดวาเปนเรื่องภายในครอบครัวจึงไมสนใจเด็กที่ตกเปน

เหยื่อ 

3. การทอดทิ้งละเลยคนชรา มีแนวโนมจะมากขึ้น เพราะคนมีอายุยืนขึ้น ในขณะที่ทั้งหญิงและชายตองออกทํางาน

นอกบาน เพราะความจําเปนทางเศรษฐกิจ จึงปลอยใหคนชราอยูตามลําพัง 

ดังน้ันเม่ือพิจารณาจากความหมาย สามารถสรุปความหมายของความรุนแรงในครอบครัวไดดังน้ี 

1. การกระทําความรุนแรงในครอบครัวที่เปนการกระทําโดยมีเจตนาใหเกิดอันตรายตอรางกาย จิตใจ รวมถึง

สุขภาพของบุคคลในครอบครัว ซ่ึงกอใหเกิดการไดรับบาดเจ็บ และกอใหเกิดการเจ็บปวยหรือถึงขั้นเสียสุขภาพ โดยอาศัยการ

วินิจฉัยทางการแพทย 
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2. การกระทําความรุนแรงในครอบครัวที่เปนการกระทําโดยมีเจตนาที่กอใหเกิดอันตรายแกรางกายและจิตใจ โดย

การบีบบังคับ หรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทําการ ไมกระทําหรือยอมรับการกระทํา

อยางใดอยางหน่ึงโดยมิชอบ แตไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท เชน ใชอํานาจขูบังคับใหบุตรหรือภรรยาของตนคาประเวณี 

หรือกักขังไมใหออกนอกอาณาบริเวณ เปนตน 

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ไดนิยามความหมาย “บุคคลใน

ครอบครัว” หมายความวา คูสมรส คูสมรสเดิม ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยา โดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญ

ธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ตองพึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน 

ดังน้ันเม่ือพิจารณาจากความหมายจะเห็นไดวากฎหมายน้ีนิยามความหมายของคําวา “บุคคลในครอบครัว” ที่

คอนขางกวาง ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 

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 บุตรของบุคคลอ่ืนที่ผูกระทําดวยความรุนแรงไดจดทะเบียนรับเปนบุตรบุญธรรมของตน

ถูกตองตามกฎหมาย 

สมาชิกในครอบครัวเปนคํากวาง ๆ ซ่ึงหมายถึงบุคคลที่มีสายสัมพันธทางสายโลหิตหรือทางเครือญาติ อาทิ บิดา 

มารดา พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดา หรือมารดา ลุง ปา นา อา ปู ยา ตา ยาย เปนตน 

บุคคลใด ๆ ที่ตองพึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน หมายถึงบุคคลใด ๆ ที่ตองพึ่งพาอาศัยไมวาจะเปนในทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม และอยูในครัวเรือนเดียวกัน โดยไมจําเปนตองมีสายสัมพันธทางสายโลหิตหรือทางเครือญาติ ซ่ึงตอง

ปรากฎวาสายสัมพันธหรือการพึ่งพิงมีอยูในขณะที่มีการใชความรุนแรง  

บุคคลที่เรียกวาเปนสมาชิกในครอบครัวน้ัน จะตองเปนบุคคลที่มีความสัมพันธกันทางใดทางหน่ึง ซ่ึงอาจเป น

ความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการแตงงานแตอาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกันโดยมีความสัมพันธในลักษณะที่ฝ ายหน่ึงมี

อํานาจเหนือกวาอีกฝายหน่ึง ซ่ึงฝายหน่ึงจะตองพึ่งพาอาศัยไมวาจะเปนการพึ่งพาทางเศรษฐกิจหรือสังคมดวย นอกจากน้ีการ

ใหความหมายทางนิติศาสตรน้ันจะไมรวมถึงการอยูรวมกันฉันสามีภริยาของบุคคลที่เปนเพศเดียวกัน ประเด็นน้ีจึงเปนประเด็น

ที่พิจารณาเปนอยางยิ่งวา หากกรณีการกระทําความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวที่เปนการอยูรวมกันฉันสามีภริยาของบุคคลที่มี

เพศเดียวกัน เราควรนํากฎหมายเฉพาะเพื่อใหเขาไปคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวในกรณีน้ีหรือไม เพียงใด 

(พิชญาภา  เจียมแท, 2555: 71-72) 

จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา การใชความรุนแรงในครอบครัวที่เปนไปตามคํานิยามของ พ.ร.บ.คุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จะตองเปนการกระทําที่แสดงเจตนาที่มุงตอผลการกระทําเปนหลักใน

ลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิด

คลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทําอยางหน่ึงอยางใดโดยมิชอบ แตถาเปน

การกระทําดวยความประมาท ไมถือวาเปนการใชความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี  

นอกจากน้ีในพระราชบัญญัติฉบับน้ียังไดนิยามความหมายของ “บุคคลในครอบครัว” ซ่ึง พ.ร.บ. ฉบับน้ี ไดมีการ

บัญญัติความหมายไวอยางกวางๆ เพื่อใหการตีความขยายออกไปเพื่อใหครอบคลุมความรุนแรงในครอบครัว และเพื่อให

สามารถชวยเหลือไมถูกจํากัดดวยกฎหมาย แตบุคคลในครอบครัว ตามคํานิยามใน พ.ร.บ. น้ี ไมไดหมายรวมถึงบุคคลที่เปนเพศ

เดียวกันที่อยูรวมกันฉันสามีภริยา 
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ประเภทและผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว 

 

การใชความรุนแรงในครอบครัว มักมีผลใหเกิดอันตราย ทั้งทางกาย ทางจิตใจ ตอฝายที่ถูกกระทําความรุนแรง    

รวมไปถึงการขมขู การบีบบังคับ การใชความรุนแรงในครอบครัวน้ัน อาจแบงประเภทโดยอาศัยพิจารณาจากผูกระทําด วย

ความรุนแรงในครอบครัว หรืออาจแบงโดยอาศัยลักษณะของการกระทําความรุนแรงซ่ึงหากพิจารณาโดยอาศัยผูถูกกระทําดวย

ความรุนแรงเปนหลักในการแบงประเภท อาจแบงไดเปน 3 ประเภท ดังน้ี (รณชัย คงสกนธ, 2550: 33-34 อางถึงใน พิชชาภา  

เจียมแท, 2555: 11-12) 

1. การใชความรุนแรงระหวางคูสมรส (intimate partner abuse) 

การใชความรุนแรงระหวางคูสมรสน้ี อาจเปนกรณีที่สามีกระทําความรุนแรงตอภริยา หรือภริยากระทําความ

รุนแรงตอสามีก็ได แตโดยสถิติแลว พบวา สามีมักจะเปนฝายที่ใชความรุนแรงตอภริยามากกวาภริยากระทําตอสามี ซ่ึงการใช

ความรุนแรงระหวางคูสมรสอาจเปนการกระทําความรุนแรงตอรางกาย จิตใจ ทางเพศ สุขภาพ ทางอารมณ หรือการกระทํา

ความรุนแรงทางการเงินก็ได  

2. การใชความรุนแรงตอเด็ก (child abuse) 

การใชความรุนแรงตอเด็ก มักจะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนปกติในสังคมไทย โดยมักจะเกิดขึ้นกับผูที่มีฐานะยากจน 

พอแมที่ใชความรุนแรงตอเด็กมักจะใหเหตุผลวาทําไปเพื่อเปนการลงโทษ แทนที่จะอธิบายดวยเหตุและผล ซ่ึงการใชความ

รุนแรงตอเด็กสวนใหญจะเปนการกระทําตอรางกาย และการกระทําความรุนแรงทางเพศหรือการลวงละเมิดทางเพศ 

3. การใชความรุนแรงตอผูสูงอายุ (elder abuse) 

การใชความรุนแรงตอผูสูงอายุน้ัน องคการสหประชาชาติไดใหความหมายของการใชความรุนแรงตอผูสูงอายุไววา 

หมายถึง การที่ผูสูงอายุถูกลวงละเมิดทางรางกาย จิตใจ ทางเพศ หรือการทอดทิ้งคนสูงอายุ ซ่ึงการทอดทิ้งผูสูงอายุน้ีมีทั้งการ

ตั้งใจทอดทิ้ง โดยการไมดูแลใสใจปลอยใหผูสูงอายุอยูตามลําพัง และการทอดทิ้งโดยไมตั้งใจ เน่ืองจากผูดูแลขาดความรูความ

เขาใจในการดูแลผูสูงอายุ การใชความรุนแรงตอผูสูงอายุน้ี เปนส่ิงที่พบไดมากไมวาจะเปนในสังคมไทยหรือตางประเทศ  

 จากที่กลาวมาขางตน การจําแนกประเภทความรุนแรงในครอบครัว โดยอาศัยผูถูกกระทําดวยความรุนแรงเปนหลัก

ในการแบงประเภท อาจแบงไดเปน 3 ประเภท การใชความรุนแรงระหวางคูสมรส นับวาเปนปญหาที่มีความสําคัญและยังเปน

ปจจัยที่นําไปสูปญหาความรุนแรงในครอบครัว ในรูปแบบอ่ืน ๆ ตามมา และการกระทําความรุนแรงในครอบครัว มักถูกมอง

วาเปนเรื่องสวนตัว และจะเขาขายการกระทําผิดตามกฎหมายก็ตอเม่ือผูถูกกระทําความรุนแรงรองขอความชวยเหลือตาม

กระบวนการยุติธรรม การกระทําความรุนแรงน้ันจึงจะไดรับการแกไข  จนกระทั่งยากตอการเยียวยาที่จะทําใหเกิดความ

ปรองดองกันได  

 ผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัวมิไดมีทั้งตอเหยื่อที่ถูกทํารายโดยตรงตอครอบครัวและสังคมโดยรวม ดังนี้ 

(อรอนงค อินทรวิจิตร, 2542 อางถึงใน วิษณุ พงศพันธุอนุสร) 

1. ผลตอบุคคลที่ถูกทําราย ไดแก ผลทางรางกาย ผลทางจิตใจ และพฤติกรรม 

2. ผลตอครอบครัว ครอบครัวที่มีพฤติกรรมรุนแรงในครอบครัว จะไมสามารถทําหนาที่ครอบครัวได เพราะ

สัมพันธภาพระหวางสมาชิกในครอบครัวถูกทําลาย บุคคลที่เปนหัวหนาเปนหลักของครอบครัว คือสามี ภรรยา หรือพอแม ไม

สามารถทําหนาที่ของตนได ครอบครัวไมสงบสุข เหินหาง ขาดความรัก ความสามัคคีและความไววางใจซ่ึงกันและกันแตกราว 

ครอบครัวลักษณะน้ีจะไมสามารถดําเนินอยูอยางปกติในสังคมได ในที่สุดก็จะแตกสลายและแยกทางกันไป 

3. ผลตอสังคม พฤติกรรมรุนแรงในครอบครัวมีผลตอทั้งความสันติสุขและเศรษฐกิจของสังคม ทั้งยังเปนปญหา

เรื้อรัง ถายทอดถึงคนรุนหลังไดอีก จึงเปนความสําคัญอยางยิ่งที่สังคมตองเขาใจปญหาอยางชัดเจนตระหนักถึงความรุนแรง 

และพรอมใจกันทุกฝายเพื่อดูแลปองกันมิใหปญหาเกิดมากขึ้น 
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จากที่กลาวมาขางตนผลกระทบที่เกิดจากการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว สงผลกระทบทั้งตอตัวผูถูกทําราย  

ครอบครัว และสังคม ซ่ึงนับวาเปนผลกระทบที่นากลัว และเปนภัยตอสังคม เพราะความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นบอย ๆ 

ซํ้า ๆ กับคนในครอบครัว จนทําใหบุคคลในครอบครัวเติบโตทามกลางสภาพแวดลอมของความรุนแรง ใชความรุนแรงในการ

แกไขปญหา เชน การลงโทษบุตรหลานดวยการใชความรุนแรง ใชวิธีขมขู เฆี่ยนตี ดุดาดวยวาจาที่รุนแรง หรือพบเห็น

สภาพแวดลอมความขัดแยงระหวางพอ แม หรือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว ทําใหเด็กที่เติบโตมาทามกลางสภาพแวดลอมที่

กลาวมาน้ีกลายเปนคนที่มักใชวิธีการแกไขปญหาโดยการใชความรุนแรงได ซ่ึงเปนผลที่กอใหเกิดผลกระทบตอสังคมตามมา 

อีกทั้งความรุนแรงในครอบครัวมีผลเสียตอจิตใจ และพัฒนาการดานบุคลิกภาพของเด็ก ซ่ึงหากไมไดรับการแกไขในที่สุดเด็กที่

เกิดมาและเติบโตทามกลางการใชความรุนแรง จะกลายเปนคนที่มักใชความรุนแรง และมีพฤติกรรมตอตานสังคม ในการแกไข

ปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นน้ันบุคคลในครอบครัวจะตองตระหนักถึงบทบาท และหนาที่ของตนเอง และทําหนาที่

ของตนใหดีที่สุด จากปญหาที่เกิดขึ้นในระดับครอบครัว จะสงผลตอการกลายเปนปญหาของสังคม รวมถึงมีผลตอการพัฒนา

ทุนมนุษยของสังคมไทยตอไปได 

 

สิทธิการไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550   

 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ .ศ.  2550  มาตรา 15 ไมวาการพิจารณาคดี

การกระทําความรุนแรงในครอบครัวจะไดดําเนินไปแลวเพียงใด ใหศาลพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดยอมความกัน โดยมุง

ถึงความสงบสุขและการอยูรวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงหลักการดังตอไปน้ี ประกอบดวย 

   (1) การคุมครองสิทธิของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

   (2) การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เปนศูนยรวมของชายและหญิงที่สมัครใจเขา

มาอยูกินฉันสามีภริยา หากไมอาจรักษาสถานภาพของการสมรสได ก็ใหการหยาเปนไปดวยความเปนธรรมและเสียหายนอย

ที่สุด โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเปนสําคัญ 

   (3) การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่ครอบครัวน้ันตองรับผิดชอบในการ

ดูแลใหการศึกษาแกสมาชิกที่เปนผูเยาว 

   (4) มาตรการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวใหปรองดองกันและปรับปรุง

ความสัมพันธระหวางกันเองและกับบุตร 

 สรุปไดดังน้ี  

1. พ.ร.บ. ฉบับน้ีมีขอกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถใหความชวยเหลือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัวหลายดาน เชน การรักษาพยาบาล ดานสังคม และสภาพจิตใจของผูถูกกระทําดวยความรุนแรง เปนตน อีกทั้งยัง

เปดโอกาสใหมีการเยียวยาเพื่อคุมครองบุคคลที่เส่ียงตอการไดรับผลกระทบจากความรุนแรง  

2. พ.ร.บ. ฉบับน้ีมีเจตนารมณมุงเนนใหรักษาสถาบันครอบครัวเปนหลัก แตในขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดผลเสีย

ตามมาเชน จากการยอมความเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว ทําใหผูกระทําผิดไมไดรับการลงโทษ ซ่ึงอาจเปนสาเหตุ

ที่จะกอใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวที่ผูกระทําความรุนแรงอาจกระทําซํ้าไดอีก และอาจจะทําใหปญหามีความรุนแรง

มากกวาเดิม เปนผลทําใหยากตอการเยียวยาไดในอนาคต 

3. พ.ร.บ. ฉบับน้ีกําหนดใหคุมครองและชวยเหลือครอบครัว 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 การประสานงานระหวางตํารวจ กับสหวิชาชีพเขารวมในการสอบปากคํา 

มักจะกระทําไดยาก เน่ืองจากกฎหมายไมมีการกําหนดบทบาทหนาที่ ที่ชัดเจนในแตละฝาย ทําใหไมสามารถประสานงานได

อยางเปนรูปธรรม เน่ืองจากตองมีการทํางานเริ่มตั้งแต ผูถูกกระทํา ผูกระทําครอบครัว พนักงานสอบสวน นักจิตวิทยา นัก

สังคมสงเคราะห แพทย โรงพยาบาล อัยการ ศาล เปนตน ซ่ึงการประสานงานยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจนในการปฏิบัติ 

2. ดานหนาที่เก่ียวกับการประนีประนอมยอมความ พบวา การประนีประนอมยอมความเปนปญหาที่เกิดจากขอ

กฎหมายที่ระบุขั้นตอนในการสอบสวนที่ตองมีสหวิชาชีพ และกําหนดวาจะยอมความคดีไดในชั้นศาลเทาน้ัน 

3. การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน ในการทําสํานวนการสอบสวน และการส่ังฟองคดีความรุนแรงใน

ครอบครัว พบวา การสงสํานวนการสอบสวน พรอมตัวผูกระทําผิด ภายใน 48 ชั่วโมง กรณีเด็กและเยาวชน ภายใน 24 ชั่วโมง

นับแตไดตัวผูกระทําผิดน้ันเปนไปไมไดเลย ดวยขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบ ขั้นตอนการทําสํานวน ไมมีทางที่จะ

ดําเนินการใหเสร็จส้ินไดทัน ประกอบกับการตองรอผลตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร หรือผลจากแพทย ผลจากหนวยงานตาง ๆ 

อันเปนเหตุความจําเปนในการสอบสวนที่ตองมีส่ิงเหลาน้ีในการพิจารณาผูกระทําผิด 

4. ดานหนาที่เก่ียวกับมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข พบวา ไมวาจะเปนการยื่นคํารองขอตอศาล เพื่อออก

คําส่ังกําหนดมาตรการใด ๆ หรือกําหนดวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข วิธีการเขารับการตรวจรักษาจากแพทย หรือวิธีการเพื่อออก

คําส่ังหามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว เขาไปในที่พํานักของครอบครัว หรือวิธีเยียวยาอ่ืนใดอีกน้ัน พ.ร.บ.น้ีกําหนดไว

เพียงวาใหพนักงานสอบสวนทําคํารองขอตอศาล เพื่อใหศาลส่ัง แตขอกฎหมายกําหนดใหการปฏิบัติในการดําเนินคดี ศาลจะ

ฟองคดีไดตาม ป.วิอาญากําหนดไววา ผูเสียหายฟองคดีเอง หรือพนักงานอัยการฟอง ดังน้ัน คํารองของพนักงานสอบสวนจะ

สมบูรณตอเม่ืออัยการไดจัดทําเปนคําขอทายฟอง หรือผูเสียหายยื่นคํารองขอ เพิ่มเติมตอศาลเอง หรือประสานกับอัยการ

เจาของเรื่องเพื่อใหทําคํารองทายฟองเพิ่มเติมให ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนปญหาในขอกฎหมายที่เพิ่มชองวาง และขั้นตอนการปฏิบัติ 

แตพนักงานสอบสวนไมอาจรูไดวาเม่ือคดีส้ินสุด ผูเสียหายตองการใหบรรเทาทุกขประเด็นใด เน่ืองจากเปนเหตุการณใน

อนาคตประกอบกับประชาชนสวนใหญไมเขาใจในสวนน้ี จึงไมไดยื่นคํารองขอบรรเทาทุกขเพิ่มเติม และเม่ือกลายเปนปญหา

ไมไดรับการบรรเทาทุกข จึงกลายเปนวาพนักงานสอบสวนไมทําคํารองให เปนผลใหผูเสียหายไมไดรับการบรรเทาทุกข 

5. ดานหนาที่รับคํารองทุกข เน่ืองจากการรับคํารองทุกขจะเปนคดีอาญาที่สามารถสงฟองตอพนักงานอัยการตาม

ลักษณะคดีไดน้ัน ตองตัดออกเลขคดีที่มีระเบียบขั้นตอนของสํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดรูปแบบขั้นตอนใหปฏิบัติ

เหมือนกันทุกรูปคดี ซ่ึงจากปญหาที่ไดกลาวมาขางตน  

ซ่ึงสอดคลองกับวิษณุ  พงศพันธุอนุสร (ออนไลน) ไดศึกษาเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ผลการศึกษาพบวา ปจจุบันในการสอบสวนคดีเก่ียวกับความ

รุนแรงในครอบครัวน้ัน จะใชวิธีการไกลเกล่ีย ใหคูกรณีปรับความเขาใจซ่ึงกันและกันมากกวาการนํากฎหมายหรือพระราชบัญญัติ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครวัมาบังคับใช ซ่ึงเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายแตเน่ืองดวยการนํากฎหมาย

หรือพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวมาบังคับใชจะตองประสานงานกับหนวยงานภายนอก แตไมคอยไดรับความรวมมือโดยอาง

เหตุผลวามีภารกิจตองรับผิดชอบจํานวนมาก และมักเล่ือนวันนัดเปนเหตุใหการสอบสวนไมสามารถกระทําไดอยางรวดเร็วหรือ

ตอเน่ือง สําหรับปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. 2550 พบวา ขั้นตอนวิธีการสอบสวนปากคําผูเสียหายไมมีความชัดเจน เน่ืองจากการสอบปากคําผูเสียหายจะตองประกอบดวย

หนวยงานภายนอกหลายหนวยงาน และตองใชระยะเวลานานกวาจะเสร็จส้ินกระบวนการ นอกจากน้ี พนักงานสอบสวนไมมี
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ความรูความเขาใจ และมีเจตคติในดานลบเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สงผลใหการปฏิบัติหนาที่

และการบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาวไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร รวมทั้งนโยบายในการบังคับใชพระราชบัญญัติน้ี ผูบริหาร

ระดับสูงหรือผูบังคับบัญชาไมไดใหความสําคัญหรือรณรงคใหผูใตบังคับบัญชาทราบหรือตระหนักในนโยบายในการบังคับใช

ตามพระราชบัญญัติอยางจริงจัง  

และสอดคลองกับสุนิสา จองวัฒนา (2552) ไดศึกษาเรื่อง “ปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา

ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550” ผลการศึกษาพบวา ดานความคิดเห็นของผูปฏิบัติที่มีตอปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ไดแกทัศนคติตอปญหาความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวน

มีความคิดเห็นอยูในระดับไมแนใจ คาเฉล่ียเทากับ 3.26 พนักงานอัยการมีความคิดเห็นอยูในระดับไมแนใจ มีคาเฉล่ียเทากับ 

3.20 และนักสังคมสงเคราะหมีความคิดเห็นอยูในระดับไมแนใจ คาเฉล่ียเทากับ 3.32  

จากขอมูลดังกลาวขางตนสรุปไดวา ปญหาในการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ. 2550   

1. กฎหมายไมไดกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละฝายใหชัดเจน ทําใหการประสานงานไมสามารถทําไดอยางเปน

รูปธรรม เน่ืองจากตองมีการทํางานเริ่มตั้งแต ผูถูกกระทํา ผูกระทําครอบครัว พนักงานสอบสวน นักจิตวิทยา นักสังคม

สงเคราะห แพทย โรงพยาบาล อัยการ ศาล เปนตน 

2. การประนีประนอมยอมความเปนปญหาที่เกิดจากขอกฎหมายที่ระบุขั้นตอนในการสอบสวนที่ตองมีสหวิชาชีพ 

และกําหนดวาจะยอมความคดีไดในชั้นศาลเทาน้ัน 

3. พนักงานสอบสวนไมมีความรูความเขาใจ และมีเจตคติในดานลบเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

ฉบับดังกลาว สงผลใหการปฏิบัติหนาที่และการบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาวไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

4. ผูบริหารระดับสูงหรือผูบังคับบัญชาไมไดใหความสําคัญหรือรณรงคใหผูใตบังคับบัญชาทราบหรือตระหนักใน

นโยบายในการบังคับใชตามพระราชบัญญัติอยางจริงจัง 

 

บทสรุป 

 

 “วิกฤตการณครอบครัวไทยภายใตปญหาความรุนแรงในครอบครัว” จากขอมูลการรายงานสถิติที่ศึกษาจะเห็นไดวา

ครอบครัวไทยมีสถิติการใชความรุนแรงในครอบครัวจํานวนมากขึ้นทุกป สังเกตไดจากจํานวนเหตุการณความรุนแรงในครอบครัว 

ที่เปนคดีและไมเปนคดีตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ระหวาง ป 2553-

2558 ที่มีสถิติเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ การจะทําใหปญหาความรุนแรงในครอบครัวลดลงควรเริ่มจากการที่บุคคลในครอบครัวมี

ความเขาใจอันดีตอกัน มีความซ่ือสัตยตอครอบครัว ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเหมาะสม ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน และหนวยงาน

ภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

รวมถึงสงเสริมสนับสนุนใหการทํางานของ ตํารวจ และเจาหนาที่ที่เก่ียวของเกิดความคลองตัว รวมมือกันระหวางหนวยงาน        

ที่เก่ียวของ และใชกฎหมายควบคุมอยางเขมงวด ตลอดจนคนในสังคมควรใหการสนับสนุนและผลักดันใหปญหาความรุนแรง

ลดนอยลงดวยการแจงเจาหนาที่เม่ือพบเห็นความรุนแรงในครอบครัว เพราะความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่องสาธารณะ  

ไมใชเรื่องสวนตัว 

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซ่ึง พ.ร.บ. น้ี มีจุดมุงหมายเพื่อให

ผูกระทําความรุนแรง และผูถูกระทํา ไดรับการบําบัดฟนฟู รวมถึงการใหโอกาสแกผูกระทําผิดไดกลับตัวกลับใจ ยับยั้งการ

กระทําผิดซํ้า เน่ืองจากปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่องละเอียดออนซับซอน มีลักษณะพิเศษแตกตางจากการทําราย

รางกายระหวางบุคคลทั่วไป เพราะคนในครอบครัวมีความสัมพันธ และผูกพันกัน ซ่ึงหากใชมาตรการทางอาญาตามประมวล

กฎหมายอาญามาบังคับการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว อาจจะไมเหมาะสม ซ่ึงเจตนารมณของกฎหมายแตกตางกัน 
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2171 

คือ 1) พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มีเจตนารมณที่ใหโอกาสผูกระทําความผิด 

มีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทําผิดซํ้า รวมทั้งสามารถรักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวได 2) มาตรการทางอาญา

ตามประมวลกฎหมายอาญา มีเจตนารมณลงโทษผูกระทําผิดมากกวาที่จะแกไขฟนฟูผูกระทําผิด หรือปกปองคุมครองผูที่ถูก

กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ดังน้ัน การมีกฎหมายเฉพาะเพื่อเขามาแกไขปญหาที่มีความละเอียดออนเชนน้ี ดีกวาไมมี

กฎหมายเฉพาะที่เขามาแกไขเลย ถึงแมในทางปฏิบัติอาจจะมีปญหาอุปสรรคอยูบางก็ตาม 

 สิทธิการไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 สรุป

ไดดังน้ี  

1. พ.ร.บ. ฉบับน้ีมีขอกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถใหความชวยเหลือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัวหลายดาน เชน การรักษาพยาบาล ดานสังคม และสภาพจิตใจของผูถูกกระทําดวยความรุนแรง เปนตน อีกทั้งยัง

เปดโอกาสใหมีการเยียวยาเพื่อคุมครองบุคคลที่เส่ียงตอการไดรับผลกระทบจากความรุนแรง  

2. พ.ร.บ. ฉบับน้ีมีเจตนารมณมุงเนนใหรักษาสถาบันครอบครัวเปนหลัก แตในขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดผลเสีย

ตามมาเชน การยอมความเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว ทําใหผูกระทําผิดไมไดรับการลงโทษ อาจเปนสาเหตุที่จะ

กอใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวขึ้นไดอีก 

3. พ.ร.บ. ฉบับน้ีกําหนดใหคุมครองและชวยเหลือครอบครัว รวมถึงมาตรการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือสามี ภรรยา และ

บุคคลในครอบครัวใหปรองดองกัน เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว  

4. ปญหาในการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550   

5. กฎหมายไมไดกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละฝายใหชัดเจน ทําใหการประสานงานไมสามารถทําไดอยางเปน

รูปธรรม เน่ืองจากตองมีการทํางานเริ่มตั้งแต ผูถูกกระทํา ผูกระทําครอบครัว พนักงานสอบสวน นักจิตวิทยา นักสังคม

สงเคราะห แพทย โรงพยาบาล อัยการ ศาล เปนตน 

6. การประนีประนอมยอมความเปนปญหาที่เกิดจากขอกฎหมายที่ระบุขั้นตอนในการสอบสวนที่ตองมีสหวิชาชีพ 

และกําหนดวาจะยอมความคดีไดในชั้นศาลเทาน้ัน 

7. พนักงานสอบสวนไมมีความรูความเขาใจ และมีเจตคติในดานลบเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

ฉบับดังกลาว สงผลใหการปฏิบัติหนาที่และการบังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาวไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

8. ผูบริหารระดับสูงหรือผูบังคับบัญชาไมไดใหความสําคัญหรือรณรงคใหผูใตบังคับบัญชาทราบหรือตระหนักใน

นโยบายในการบังคับใชตามพระราชบัญญัติอยางจริงจัง 

พ.ร.บ.ฉบับน้ีจะประสบผลสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และทําใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัวไดรับประโยชนน้ัน จะตองมีลักษณะการทํางานเชื่อมโยงกันขององคกรทุกภาคสวนของสังคม และทํางานสนับสนุน

สงเสริมขอมูลซ่ึงกันและกันเปนเครือขาย รวมถึงสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงปญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเกิด

ความรุนแรงในครอบครัว และควรควบคุมส่ือที่ไมเหมาะสมที่เปนสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวดวย อยางไรก็ตาม การมี

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากรของวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วิธีวิจัยแบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เปนการศึกษาพฤติกรรมสมรรถนะ  

โดยกลุมตัวอยางคือ บุคลากรวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 จํานวน 250 คน ที่คัดเลือกมาจากการสุมอยางเปนชั้นภูมิ (Stratified 

random sampling) เครื่องมือที่ใชในวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของ และ

ประยุกตจากรายการสมรรถนะหลักของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ขอมูลที่ไดวิเคราะหโดยใชคาดัชนี

ความสอดคลอง รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระยะที่ 2 เปนการพัฒนารูปแบบประเมินพฤติกรรมสมรรถนะ 

โดยนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน ตรวจเพื่อแกไขสํานวนการใชภาษา และพิจารณาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 

และหาคาความเชื่อม่ันดวยวิธีของอัลฟาครอนบราค พบวา แบบประเมินสมรรถนะ มีคาความเชื่อม่ันอยูในชวง 0.80-1.00  

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบประเมินพฤติกรรมสมรรถนะบุคลากรของวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรม - 

ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ภาพรวมอยูในระดับดีมากที่สุด (คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.77) โดย สมรรถนะหลักที่มีคาคะแนน

เฉล่ียสูงสุดเทากัน คือ บริการที่ดี และการทํางานเปนทีม (มีคาเฉล่ียเทากับ 4.80) รองลงมาคือ การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม 

การมุงผลสัมฤทธ์ิ และลําดับสุดทายคือ การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.97 

จากผลการวิจัยน้ีสามารถนําผลการพัฒนารูปแบบแนวทางการประเมินสมรรถนะไปปรับใชและพัฒนาตนเองตอไป 

 

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   
 

 ในยุคที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานการเมือง สังคม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจ สงผลให

เกิดการเปล่ียนผานเปนสังคมแหงความรู ซ่ึงทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ก็คือคนที่จะสามารถขับเคล่ือนองคกรนําไปสูความสําเร็จ

ได โดยที่บุคคลจําเปนตองมีการปรับตัว เพื่อใหกาวทันการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงปจจัยสําคัญประการหน่ึงของการ

บริหารจัดการเพื่อใหเปนองคการสมรรถนะสูง (High Performance Organization) คือบุคลากรที่มีคุณภาพอันเปน

องคประกอบที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคกรเน่ืองจากเปนกลไกการขับเคล่ือนแผนงานนําแผนที่วางไวมา

ปฏิบัติใหบังเกิดผลรวมถึงการกํากับดูแลแผนการตาง ๆ ใหดําเนินไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพซ่ึงการที ่องคการจะมี

บุคลากรที่มีคุณภาพน้ันกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) เปนส่ิงสําคัญที่จะตองมี

การดําเนินงานอยางเปนระบบทั้งกระบวนการคัดเลือกพัฒนาและประเมินบุคลากรอยางมีคุณภาพดังน้ันจึงมีความจําเปนที่

องคการน้ันควรจะมีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรในองคการใหมีความสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในปจจุบันและ

อนาคตเพื่อเปนเปาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางมีทิศทาง(อาภรณ ภูวิทยพันธุ, 2548) 

การที่องคการจะบรรลุผลสําเร็จหรือบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอง

อาศัยบุคคลที่มีความรูความสามารถรวมทั้งคุณลักษณะตาง ๆ ที่ชวยใหองคการสามารถปรับตัวไดทันกับกระแสการ

เปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น (สํานักงาน ก.พ., 2547) ทรัพยากรบุคคลคือรากฐานในการผลิตนวัตกรรมขององคกรการพัฒนา

ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลจึงมีความจําเปนโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยปพ.ศ. 2546- 

2550 ไดรับการรับรองเปนมติคณะรัฐมนตรีโดยกําหนดไวชัดเจนวาหนวยราชการตองพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 

(competency-based approach) เพราะถือวาบุคลากรเปนตัวขับเคล่ือน (Drive) ที่สําคัญซ่ึงจะนําองคการไปสูการบรรลุ

เปาหมายตามที่องคการมุงหวังไว การกําหนด Competency จะตองกําหนดใหสอดคลอง เชื่อมโยงและตอบสนองตอ

วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคการที่กําหนดขึ้น  

สมรรถนะ(Competency) เปนบุคลิกลักษณะที่ซอนอยูภายในปจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลน้ัน 

สรางผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑที่กําหนด ในงานที่ตนรับผิดชอบ(McClelland,1970 อางใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ

,2557) หรือเปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากการเรียนรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ทําให

บุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอ่ืน ๆ ในองคกร สมรรถนะมีการพัฒนาและส่ังสมมาจากความรู ทักษะ 

และบุคลิกภาพ ซ่ึงถาบุคคลมีคุณลักษณะที่มีความรู ทักษะ ความสามารถแลว จะสงผลใหบุคคลผูน้ันมีผลการปฏิบัติงานที่ดี 

ทําใหองคกรบรรลุเปาหมายที่ตองการ ดังน้ันหากไมมีการกําหนด จะทําใหองคกรไมสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มี

คุณสมบัติตรงตามตําแหนงไดถูกตอง ไมมีทิศทางในการกําหนดการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

ขาดการวางแผนความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร หนวยงานไมทราบจุดแข็ง-จุดออนของบุคลากรที่มีอยู 

ในการจัดทําคําอธิบายสมรรถนะเพื่อใชเปนปจจัยนําเขาของกระบวนการประเมินหลายกรณีพบวาคําอธิบาย

สมรรถนะมีความคลุมเครือไมอยูในรูปของตัวชี้ วัดเชิงพฤติกรรม (Behavioral indicators) ทําใหไมสามารถใชประโยชน

สําหรับการประเมินหรือกําหนดหัวขอการพัฒนาอยางเจาะจงและชัดเจนไดและยังพบอีกดวยวาวิธีการวิเคราะหเพื่อจัดทํา

คําอธิบายสมรรถนะไมไดมาจากการคนหาสมรรถนะหลักที่สวนราชการจําเปนตองมี (Organizational competency)  

สําหรับการทําใหยุทธศาสตร 5 ปบรรลุผลแตอิงอยูกับพันธกิจของกระทรวงและกรมเปนสําคัญทําใหคําอธิบายสมรรถนะไมได

สะทอนความรูความสามารถที่จําเปนตองไดรับการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยางแทจริงกระทั่งคําอธิบายสมรรถนะในระดับกลุม

งานลงไปซ่ึงมักเรียกวา Functional competency หากมีการจัดทําก็มักอิงอยูกับงานตามหนาที่สงผลใหคําอธิบายสมรรถนะ

เปนเพียงการบงบอกคุณลักษณะของบุคลากรที่ชวยทําใหงานประจําสามารถดําเนินตอไปไดเทาน้ัน 

การประเมินสมรรถนะเปนขั้นตอนแรกในพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรแบบประเมินที่ดีจะตองมีตัวชี้วัดที่ระบุ

ถึงลักษณะงาน มีความเที่ยงตรง ยุติธรรม นาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับของหนวยงาน สมรรถนะที่เหมาะสมเฉพาะเจาะจงกับ
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บุคลากรแตละระดับ แตละบทบาหนาที่ตําแหนงที่ตนดํารงอยู จึงเปนที่มาของการสรางแบบประเมินสมรรถนะบุคลากรของ

วิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรใหตรงกับโอกาสพัฒนาของแตละบุคคล เพื่อที่จะเปนเปาหมายที่ชัดเจนในการคัดเลือกพัฒนา

และประเมินคาของบุคลากรทามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมที่รวดเร็วใหบุคลากรมีขีดความสามารถที่เหมาะสมเปนกลไก

ขับเคล่ือนใหวิทยาลัยฯดําเนินงานไดบรรลุวิสัยทัศนในการเปนองคการแหงการเรียนรูชั้นนํามีความเปนเลิศในการผลิตพยาบาล

ที่มีคุณภาพตอไป 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

เพื่อพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากรของวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก

กระทรวงสาธารณสุข 

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งน้ีใชแนวคิดหลักเก่ียวกับสมรรถนะ(Competency) ของเดวิด ซีแมคเคิลแลนด (David, C.McClelland. 

1973) ที่เนนศึกษาสมรรถนะตามลักษณะงาน(Competency as Tasks) ที่ไดพัฒนาแบบทดสอบทางบุคลิกภาพเพื่อศึกษา

แลวพบวาบุคคลที่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพน้ันควรตองมีทัศนคติ และนิสัยอยางไรเพื่อกําหนดเปนสมรรถนะของการ

ปฏิบัติงานและไดใชความรูในเรื่องเหลาน้ีชวยแกไขปญหาการคัดเลือกบุคลากรใหแกหนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยมี

แนวคิดหลักวาการที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทํางานอยางไรน้ันขึ้นอยูกับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยูซ่ึงอธิบายดวยโมเดลภูเขา

นํ้าแข็ง (Iceberg Model) วาความรูทักษะความสามารถเปนสวนที่ลอยอยูเหนือนํ้าที่สังเกตและวัดไดงายกวาคุณลักษณะที่

เปนสวนใตนํ้า คือบทบาทที่แสดงออกตอสังคม (Social Role) ภาพลักษณภายใน (Self-Image) อุปนิสัย (Traits) และ

แรงจูงใจ (Motives) (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2548 : 7, ณรงควิทย แสนทอง. 2547 : 9) โดยมีการสรุป

นิยามของคําวาสมรรถนะวาคือลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล (Underlying Characteristic) ที่มีความสัมพันธเชิงเหตุและผล 

(Causal Relationship) จากความมีประสิทธิผลของเกณฑที่ใช (Criterion-Reference) และหรือการปฏิบัติงานที่ไดผลสูงสุด 

(Superior Performance) โดยพฤติกรรมน้ันจะเชื่อมโยงกับความสําเร็จและสะทอนถึงความแตกตางระหวางผลงานที่มี

ประสิทธิภาพกับไมมีประสิทธิภาพซ่ึงสมรรถนะของบุคลากรในองคการจะมีความเก่ียวของกับบริบททั้งภายนอกและภายใน

องคการซ่ึงอธิบายไดวาในการวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากร ของวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 

สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกําหนดเปนแบบประเมินสมรรถนะของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลที่มีอยู

โดยวิเคราะหในมิติของการนํากรอบสมรรถนะของบุคลากรไปใชในการคัดเลือกพัฒนาและการประเมินคาของบุคลากร 
 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
  

การวิจัยครั้งเปนการวิจัยแบบ การศึกษาเชิงระเบียบวิธี (Methodological study) มุงพัฒนาแบบวัดพฤติกรรม

สมรรถนะของวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงประกอบไปดวย วิทยาลัย

พยาบาลทั้งหมด 7 แหง และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แหง บุคลากรจํานวนทั้งส้ิน 730 คน ผูวิจัย

ใชการสุมตัวอยางอยางงาย คํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ที่มีระดับ

ความเชื่อม่ันรอยละ 95 และยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 252 คน  

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

2178 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับสมรรถนะ 

1.1 ศึกษารายละเอียดแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะหลัก (core competency)และการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ

ไดแก 

  - เรื่องสมรรถนะจากตํารา บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 - ศึกษาเอกสารของสํานักงานคระกรรมการขาราชการพลเรือนเก่ียวกับสมรรถนะของขาราชการไทย 

 - ศึกษาเอกสารของวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข เก่ียวกับสมรรถนะ

ของบุคลากร 

1.2 สํารวจสมรรถนะที่ตองการ และจําเปนตามภารกิจของบุคลากร โดยใชแบบสํารวจสมรรถนะที่ตองการ และ

จําเปนตามภารกิจของบุคลกรทั้งหมดของวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุขโดย

เปดโอกาสใหสามารถตอบแบบสอบถามอยางอิสระตามความคิดเห็น ความรูสึก ประสบการณ และการรับรูเก่ียวกับพฤติกรรม

สมรรถนะ ใชเวลาในการตอบแบบสอบถามคนละ 15-30 นาที 

 ข้ันตอนที่ 2 การสรางเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือ  

2.1 วิเคราะหเน้ือหาจากแบบสอบถามและประมวลสรุปนํามาวิเคราะหเน้ือหาและจัดหมวดหมูเน้ือหาดวยวิธีจัดกลุม

ขอมูลที่มีความหมายใกลเคียงกัน รายการที่มีความซํ้าซอนจะแสดงถึงการมีสมรรถนะเดียวกัน ผูวิจัยจึงนํามารวมใหเปนขอ

เดียวกัน รายการที่มีความแตกตางผูวิจัยจําแนกออกเปนรายขอ และผูวิจัยจึงสรุปและจัดทําเปนแบบประเมินพฤติกรรม

สมรรถนะ 

2.2 การตรวจสอบคุณภาพของสรางเครื่องมือ เพื่อหาความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ 

(Seek the Content Experts)จํานวน 4 ทาน เปนผูที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในเน้ือหา (Content Expert) และมีความ

เชี่ยวชาญในการสรางเครื่องมือวิจัย แบบวัดหรือแบบประเมินตาง ๆ รวมทั้งมีประสบการณดานการวิจัย การวิเคราะหขอมูล

โดยการคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางองคประกอบพฤติกรรมสมรรถนะของผู เชี่ยวชาญ ( Item Objective 

Congruency Index: OIC) ซ่ึงกําหนดคา IOC มากกวา 0.5 ขึ้นไป (กาญจนา วัธนสุนทร, 2550) ถือวาส่ิงที่ประเมินมีความ

เหมาะสม และปรับปรุงแบบประเมินแตละขอที่มีคา IOC นอยกวา 0.5 ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ไดคาความตรงตาม

เน้ือหาของแบบสอบถามความคิดเห็นระดับความสําคัญเก่ียวกับพฤติกรรมสมรรถนะ เทากับ 0.86 แสดงวาแบบสอบถามความ

คิดเห็นที่ใชในการวิจัยน้ีมีคุณภาพดานความตรงตามเน้ือหาอยูในเกณฑที่ยอมรับได 

 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพของเครื่องมือ  

 3.1 การหาความเที่ยง (Reliability)ผูวิจัยนําเครื่องมือวิจัยที่ผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา และไดปรับปรุง

แกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางที่คลายคลึงกับประชากรที่ศึกษา ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่ไมได

ถูกสุมเปนกลุมตัวอยาง รวมทั้งส้ิน 30 คน โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’sAlpha Coefficient) มี

คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามไดเทากับ 0.97 

 

5. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เปนแบบสํารวจระดับความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบพฤติกรรมสมรรถนะ จํานวน 1 ชุดประกอบดวย 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  สอบถามขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตําแหนง 

ระดับการศึกษาสูงสุด โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และเติมขอความลงในชองวาง   

ตอนที่ 2  สอบถามพฤติกรรมสมรรถนะ ประกอบดวยขอคําถามอันเปนตัวแปรเก่ียวกับพฤติกรรมสมรรถนะ 

ลักษณะของแบบสอบถามความคิดเห็นเปนแบบสอบถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5ระดับ โดย

พิจารณาจากรายการสมรรถนะแตละขอคําถามน้ันวามีความสําคัญตอพฤติกรรมสมรรถนะ อยูในระดับใด  
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6. การเก็บรวบรวมขอมูล  
 

6.1  ผูวิจัยอนุเคราะหจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เพื่อทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 

 6.2  ผูวิจัยประสานและชี้แจงกับงานวิจัยแตละวิทยาลัย เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัย  

 6.3  เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มี

ความสมบูรณ รวมทั้งส้ิน 250 ฉบับ คิดเปนรอยละ 99.21 

 6.4  นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูล  

 

7. การวิเคราะหขอมูล 
 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistic Package 

for the Social Science) มีขั้นตอนการวิเคราะหตามลําดับ ดังน้ี 

 7.1  ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางซ่ึงเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และเติมขอความลงในชองวาง 

ผูวิจัยวิเคราะหดวยสถิติความถี่ และรอยละ  

 7.2  แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบพฤติกรรมสมรรถนะ เปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) 5 ระดับ นํามาแจกแจงความถี่ หาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของแตละขอ โดยวิเคราะหตามเกณฑ ดังตอไปน้ี 

  คาเฉล่ียของแตละตัวแปร ทําใหทราบความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ตอระดับความสําคัญของรายการ

พฤติกรรมสมรรถนะ โดยวิเคราะหตามเกณฑดังตอไปน้ี 

  คาเฉล่ีย 4.50-5.0 หมายความวากลุมตัวอยางเห็นวาตัวแปรน้ันเปนตัวประกอบของพฤติกรรม

สมรรถนะที่สําคัญมากที่สุด 

 คาเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายความวากลุมตัวอยางเห็นวาตัวแปรน้ันเปนตัวประกอบของพฤติกรรม

สมรรถนะที่สําคัญมาก 

 คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายความวากลุมตัวอยางเห็นวาตัวแปรน้ันเปนตัวประกอบของพฤติกรรม

สมรรถนะที่สําคัญปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายความวากลุมตัวอยางเห็นวาตัวแปรน้ันเปนตัวประกอบของพฤติกรรม

สมรรถนะที่สําคัญนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายความวากลุมตัวอยางเห็นวาตัวแปรน้ันเปนตัวประกอบของพฤติกรรม

สมรรถนะที่สําคัญนอยที่สุด 

 ซ่ึงถาคาเฉล่ียของพฤติกรรมสมรรถนะมีคา 3.5 ขึ้นไปแสดงวา มีความเหมาะสมในการวัดพฤติกรรมสมรรถนะ

ในรูปแบบการประเมินตอไป 

 

8. ผลการวิจัย 
 

  ระยะที่ 1 ผลการศึกษาสมรรถนะที่ตองการ และจําเปนตามภารกิจของบุคลากร 

สมรรถนะที่ตองการ และจําเปนตามภารกิจของบุคลากร โดยพบวา ผลการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะ

ที่ตองการ และจําเปนตามภารกิจของบุคลากร ของบุคลากรวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 ทั้ง 5 ดาน โดยเรียงลํ าดับ

ความสําคัญของสมรรถนะ ลําดับที่ 1 ไดแก การมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ รอยละ 48.8 ลําดับที่ 2 ไดแก  บริการที่ดี รอยละ 28.0
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ลําดับที่ 3 ไดแก การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ รอยละ 42.8 ลําดับที่ 4 ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม  

รอยละ 36.8 และลําดับที่ 5 ไดแก การทํางานเปนทีม รอยละ 48.0 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 ลําดับความสําคัญของสมรรถนะหลักตามความคิดเห็นของบุคลากร (n= 250) 

พฤติกรรมสมรรถนะหลัก 

ลําดับความสําคัญของสมรรถนะ 

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

การมุงผลสัมฤทธ์ิ 48.8 19.2 11.6 6.0 14.4 

บริการที่ดี 3.2 28.0 12.8 36.0 20.0 

การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 17.2 23.6 42.8 7.6 8.8 

การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม   27.2 15.6 11.6 36.8 8.8 

การทํางานเปนทีม 3.6 13.6 21.2 13.6 48.0 

 

ระยะที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

ผลการหาความตรงตามเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิ จากสมรรถนะหลักทั้ง 5 ดาน พบวา มีคาดัชนีความสอดคลอง

มากกวา 0.80 ทุกดาน โดยคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง  0.80-1.00 ดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 คาดัชนีความสอดคลองของผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบพฤติกรรมสมรรถนะหลัก (n=4) 

พฤติกรรมสมรรถนะรายดาน IOC 

สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ 0.80-1.00 

สมรรถนะดานการบริการที่ดี 1.00 

สมรรถนะดานความเชี่ยวชาญในอาชีพ 1.00 

สมรรถนะดานจริยธรรม 0.80-1.00 

สมรรถนะดานความรวมแรงรวมใจ 1.00 

รวม 0.80-1.00 

 

  ผลการพัฒนารูปแบบประเมินพฤติกรรมสมรรถนะ โดยนําแบบประเมินสมรรถนะที่ผานการตรวจสอบความตรงตาม

เน้ือหา และไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยาง พบวา แบบประเมินพฤติกรรมสมรรถนะ มีคาความ

เชื่อม่ันของแบบสอบถามไดเทากับ 0.97 ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability) 

พฤติกรรมสมรรถนะรายดาน คา Cronbach’s Alpha Coefficient 

สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ 0.89 

สมรรถนะดานการบริการที่ดี 0.96 

สมรรถนะดานความเชี่ยวชาญในอาชีพ 0.94 

สมรรถนะดานจริยธรรม 0.84 

สมรรถนะดานความรวมแรงรวมใจ 0.98 

รวม 0.97 
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   โดยพบวาผลการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร ทั้ง 5 ดาน มีคาเฉล่ีย 4.77 ซ่ึงมีคาอยูในระดับมากที่สุด แสดง

วาสมรรถนะแตละดานมีความเหมาะสมมากเพียงพอที่จะเปนสมรรถนะในการประเมินสมรรถนะผลการปฏิบัติงาน  

  เม่ือพิจารณารายละเอียดของสมรรถนะในแตละดานพบวา สมรรถนะหลัก 5 ดาน ประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

บริการที่ดี การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม  และจริยธรรม และการทํางานเปนทีม 

มีคาเฉล่ียตั้งแต 4.67 ถึง 4.80 ซ่ึงมีคาอยูในระดับมากที่สุด แสดงวาตัวชี้วัดแตละขอมีความเหมาะสมที่จะใชเปนองคประกอบ

ในรูปแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 พฤติกรรมสมรรถนะหลัก จําแนกรายดานตามความคิดเห็นของบุคลากร (n=30) 

พฤติกรรมสมรรถนะหลัก X  S.D. ระดับ 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 4.73 0.37 มากที่สุด 

2. บริการที่ดี 4.80 0.34 มากที่สุด 

3. การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4.67 0.40 มากที่สุด 

4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม   4.77 0.34 มากที่สุด 

5. การทํางานเปนทีม 4.80 0.36 มากที่สุด 

 

9. สรุปผลและอภิปรายผล 
 

ผลการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะที่ตองการ และจําเปนตามภารกิจของบุคลากร ของบุคลากรวิทยาลัย

เครือขายภาคกลาง 2 ทั้ง 5 ดาน โดยเรียงลําดับความสําคัญของสมรรถนะ ลําดับที่ 1 ไดแก การมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ รอยละ 

48.8 ลําดับที่ 2 ไดแก  บริการที่ดี รอยละ 28.0 ลําดับที่ 3 ไดแก การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ รอยละ 42.8 ลําดับที่ 4 

ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม รอยละ 36.8 และลําดับที่ 5 ไดแก การทํางานเปนทีม รอยละ 48.0 

ผลการวิจัยพบวา สมรถนะหลักของบุคลากร  ของวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 5 สมรรถนะ ไดแก การมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และการทํางานเปนทีม และสมรรถนะหลักที่มีคาคะแนนเฉล่ียสูงสุดเทากัน คือ 

บริการที่ดี และการทํางานเปนทีม (มีคาเฉล่ียเทากับ 4.80) รองลงมาคือ การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม  การมุง

ผลสัมฤทธ์ิ และลําดับสุดทายคือ การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพสอดคลองกับการวิจัยของ ดวงเนตร นนทเต็ม (2559) 

ไดศึกษาการพัฒนาแบบพฤติกรรมสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพตามบันไดวิชาชีพการพยาบาล งานการพยาบาลผูปวยวิกฤต

อายุรกรรม พบวา ระดับการยอมรับพฤติกรรมการบงชี้สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ที่ไดรับการยอมรับสูงกวาเกณฑและเปน

ลําดับแรก คือ การมุงผลสัมฤทธ์ิ ไดรับการยอมรับสูงมากกวารอยละ 80 แตพฤติกรรมการบงชี้สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ

ที่ไดรับการยอมรับต่ําที่สุด คือ การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และตรงกับ วรรณรัตน ศรีกนก (2556, 151-158) ศึกษา

การการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พบวา สมรรถนะทั้ง 5 ดาน เปนสมรรถนะหลัก

ของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกดวยเชนกัน ทั้งน้ีจากผลการศึกษาอาจเปนผลมาจากวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 

เปนหนวยงานภาครัฐที่มีการบริหารจัดการองคกรที่ตรงตามแนวคิดขององคกรภาครัฐทั่วไป 

ผลการประเมินแบบพฤติกรรมสมรรถนะตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแสดงในตารางที ่2 โดยพบวาผูทรงคุณวุฒิ

มีความคิดเห็นสอดคลองกัน ทั้ง 5 สมรรถนะ ผลการวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามพบวาอยูในชวง 0.80-1.00 

แสดงใหเห็นวามีความเหมาะสมในการใชในการประเมินสมรรถนะบุคลากร เน่ืองจากแบบประเมินไดมาจากการสอบถามความ

คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการผูรับผิดชอบในการประเมินสมรรถนะขาราชการ ในกระทรวงสาธารณสุข จึงสงผล

ใหผลประเมินมีความสอดคลองกัน ซ่ึงตรงกับการศึกษาของกาญจนา วัธนสุนทร (2550) ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ
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การประเมินคุณภาพ อาจเลือกจากการประเมินวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธี สําหรับการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ เปนการให

ผูทรงคุณวุฒิในดานที่ศึกษาเปนผูตัดสินใจถึงความเหมาะสมของรูปแบบที่สรางขึ้น ความเปนไปไดในการนําไปใช และ

นอกจากน้ีผูทรงคุณวุฒิยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่สําคัญ ดังน้ี คือ ควรระบุหัวขอเครื่องมือ และวิธีการประเมินใหชัดเจนในแต

ละองคประกอบของการประเมิน เพื่อใหผูนําแบบประเมินไปใชไดศึกษาและทําความเขาใจใหชัดเจนกอนนําไปใช เพื่อความ

สะดวกและลดขอผิดพลาดในการประเมินได จากขอเสนอดังกลาวสามารถนําไปใชเปนแนวทางพัฒนารูปแบบประเมิน

สมรรถนะของบุคลากร วิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 จากกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม

พบวาอยูในชวง 0.84-0.98 แสดงวาเครื่องมือมีคุณภาพเพียงพอที่จะนําไปใชประเมินในระดับมากที่สุด 
 

10. ขอเสนอแนะ 
 

  10.1  ควรมีการศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงคและตัวชี้วัดของบุคลากร โดยแยกศึกษาในแตละกลุม เชน อาจารย 

และสายสนับสนุน 

  10.2  ควรมีการนําแบบประเมินพฤติกรรมสมรรถนะที่ไดจากผลงานวิจัยน้ี ไปใชในการประเมินจริงกับวิทยาลัย และ

ควรมีการประเมินคุณภาพเครื่องมือจากผูใชแบบประเมิน 

 

11.กิตติกรรมประกาศ 
 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ที่ ใหการสนับสนุนทุนวิจัยในครั้ง น้ี และ

ขอขอบพระคุณอาจารยลัดดาวัลย ไวยสุระสิงห และอาจารยผูทรงคุณวุฒิที่ใหความกรุณาตรวจสอบเครื่องมือ และให

ขอเสนอแนะในการดําเนินการวิจัยใหสําเร็จลุลวงไปเปนอยางด ี
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The Skills of School Administrators as Perceived by Teachers under Pattani 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางเปนครู จํานวน 313 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของ

เครจซ่ี และมอรแกน แลวทําการสุมแบบแบงชั้น ตามขนาดของสถานศึกษา แลวใชวิธีการสุมอยางงาย โดยวิธีจับสลาก 

เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถามไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .958 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 

คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบวา ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

ทักษะดานมนุษยสัมพันธ มีคาเฉล่ียมากที่สุด และดานความคิดรวบยอด มีคาเฉล่ียต่ําที่สุด สําหรับผลการเปรียบเทียบเม่ือ

จําแนกตามตัวแปรเพศและวุฒิการศึกษา พบวา ไมแตกตางกัน ตัวแปรประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา  ในภาพรวม        

ไมแตกตางกันและเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทักษะดานเทคนิคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ตัวแปร

ขนาดสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 

คําสําคัญ: ผูบริหาร  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  
 

สถานศึกษามีสวนสําคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนาทักษะทางการเรยีนรูใหกับผูเรียนโดยเฉพาะ สถานศึกษามีครูทํา

หนาที่ถายทอดความรูใหกับผูเรียน ครูจึงตองออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและทักษะการปฏิบัติ

เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูและแกไขปญหาไดดวยตนเอง ในสวนของผูบริหารมีการสงเสริมและใหขวัญกําลังใจครูใน

การปฏิบัติงาน และการบริหารงานของผูบริหารเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนา ซ่ึงความสําเร็จจะเกิดขึ้นได ผูเรียนเปนไป

ตามที่คาดหวังไว ตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงจะ

นําไปสูการพัฒนาดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลิตคนมีคุณภาพใหกับสังคมในอนาคต (เพชรศิรินทร  คําพิลา, 

2558 : 1) ดังน้ัน ผูบริหารจึงควรเปนผูนําในการเปล่ียนแปลงปรับเปล่ียนกระบวนทัศนของการบริหารการศึกษาใหเกิด

ประสิทธิภาพโดยใชทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการเรียนการสอนแกผูเรียนและ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ซ่ึงผูบริหารจะตองเพียบพรอมดวยคุณสมบัติหลายประการ คือ ความรู ความเขาใจ มีทักษะ มี

คุณธรรมและมีคุณลักษณะที่ดีของผูบริหาร (ธานี ชั้นบุญ, 2551 : 2)       

 ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาไมวาจะเปนผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง หรือระดับตน จะมีทักษะของการ

บริหารสถานศึกษาที่เหมือนกัน แมวาจะตางเหตุผลหรือวัตถุประสงคผูบริหารที่มีความสามารถจะตองเกงงาน เกงคน เกงคิด ซ่ึง

ตองใชทักษะการบริหารงาน 3 ดาน ในการบริหารงานสถานศึกษา แคทซ (Katz) เรียกหลักน้ีวา “ทฤษฎีสามทักษะ” (Three-Skills 

Method) วิเคราะหความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาวา มีการบริหารจัดการสถานศึกษาของตนระดับใด ใหประสบ

ความสําเร็จขึ้นอยูกับทักษะ 3 ดาน ไดแก 1) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills) การเกงงานเปนความสามารถในการทํางาน

ตาง ๆ และ 2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human Skills) การเกงคนเปนความสามารถในการติดตอสมาคมเพื่อกอใหเกิด

ประโยชนในการทํางาน 3) ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) การเกงคิดเปนความสามารถของผูบริหารเปนผูคิด

ตัดสินใจและกําหนดนโยบายใหผูอ่ืน การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองใชทักษะของการบริหารงานใน

สถานศึกษาทั้งในการบริหารภารกิจงานสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน (สัมมา รธนิธย, 2556 : 57) 

 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ  2559 พบวา มีการสงเสริมใหผูบริหารมีทักษะของผูบริหารสถานศึกษา 

(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 คนเม่ือ 12 มิถุนายน 2560, จาก http://www.pattani1.go.th) 

เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดพัฒนาทักษะของตนเอง มีศักยภาพและมีคุณภาพ โดยเปนบุคลที่ใฝเรียนรูอยูเสมอ มีความเขาใจ

และสามารถใชทักษะในการบริหารไดเปนอยางดี กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความเปนผูนําทั้งในดาน

วิชาการและดานวิชาชีพ มีวิสัยทัศนที่กวางไกล รูเทาทันการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ โดยสามารถเปนผูนําไปสูการปฏิบัติและการ

บริหารจัดการ รูจักระดมทรัพยากรมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันเปนแบบอยางที่เอ้ือใหบุคลากรใน

สถานศึกษามีทักษะการบริหารสถานศึกษา อีกทั้งคุรุสภาซ่ึงเปนองคกรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดกํ าหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา เพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับ

คุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ผูประกอบวิชาชีพตองประพฤติและปฏิบัติ

ตามเพื่อใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ เพราะผูบริหารเปนวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ตองใชความรู ทักษะและความ

เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพผูบริหารเพื่อที่จะขับเคล่ือนการบริหารสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ  

 จากที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 เพื่อเปนขอมูลสําหรับเสริมสรางพัฒนาทักษะในการบริหาร

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  ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 แตกตางกัน 

3.3  ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 แตกตางกัน  

3.4  ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 แตกตางกัน  

3.5  ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 แตกตางกัน 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง        

      4.1.1 ประชากร ไดแก ครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

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 โดยเทียบจากตารางเครจซ่ีและมอรแกน 

(Krejcie and Morgan, 1970 : 607 - 608) และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาด

สถานศึกษา แลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก 
 

4.2 การสรางเคร่ืองมือ         

      4.2.1 ศึกษาเอกสารและที่เก่ียวของกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา    

      4.2.2 สรางแบบสอบถามโดยพัฒนามาจากแบบสอบถาม ของสําเริง ตาสวาง (2550 : 117-121) ชิต นพเกียรติ 

(2551 : 89-92) เพชรศิรินทร คําพิลา (2558 : 117-121)       

      4.2.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1           

      4.2.4 นําแบบสอบถามฉบับรางที่แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเสนอผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3  ทาน พิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยนํามาหาดัชนีความสอดคลอง IOC ระหวางขอคําถามกับ

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 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1 จํานวน 30 คน นําผลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน(Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .958 

4.2.6 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชและหาคาความเชื่อม่ันแลว นําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
  

4.3 วิธีดําเนินการเก็บขอมูล        

4.3.1  ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณถึงผูอํานวยการสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม

ตัวอยาง 

4.3.2  นําหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย  ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1 เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งนัดหมายเวลาและสถานที่ขอรับแบบสอบถามคืน 

4.3.3  เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 313 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

4.3.4  เม่ือรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของการตอบแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล 
 

4.4 วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล     

      4.4.1 การวิเคราะหขอมูล 

  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 ใชการวิเคราะหหาความถี่ (Frequency) คาเฉล่ีย ( x )และหาคารอยละ (Percentage)  

  ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ีย ( x )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉล่ียที่

คํานวณไดไปวิเคราะหเทียบกับคะแนนเฉล่ียตามแนวของเบสท (Best, 1977 : 174) 

  วิเคราะหระดับความคิดเห็นของครูถือวาคาเฉล่ียของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูให

ขอมูลอยูในระดับใดแสดงวาความคิดเห็นของครูตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 อยูในระดับน้ัน  กําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best, 1977 : 174) 

        4.4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

              การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 

     4.4.2.1 สถิติในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

             4.4.2.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามดวยวิธีการ

หาดัชนีความสอดคลอง 

             4.4.2.1.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (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 คาเฉล่ีย ( 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 ผลการศึกษาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ในภาพรวม อยูในระดับมาก ดังน้ี 

ที่ ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา 
n = 313 

ระดับ 
X  S.D. 

1 ดานเทคนิค 3.6576 0.4709 มาก 

2 ดานมนุษยสัมพันธ 3.7280 0.4823 มาก 

3 ดานความคิดรวบยอด 3.6409 0.5374 มาก 

รวม 3.6769 0.4440 มาก 
 

5.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะของผูบริหาร

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

ตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ในภาพรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ทักษะดานเทคนิค แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

5.5 ผลการเปรียบเทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบวา ครูที่ปฏิบัติหนาที่การสอนในสถานศึกษาที่มีขนาด

แตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี 

เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน ทุกดาน พบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
 

6.1 ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี 

เขต 1 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เปนไปตามสมมุติฐาน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ทักษะดานมนุษยสัมพันธมี

คาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือทักษะดานความคิดรวบยอด และทักษะดานเทคนิค ตามลําดับ การที่ผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจ
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เปนเพราะวา ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษยสัมพันธและทักษะดานความคิดรวบยอด เปนความสามารถพื้นฐานของการ

สรางองคความรูจนเกิดความเชี่ยวชาญทางความรู ความคิด สติปญญา และวิสัยทัศน การนําแนวคิดใหม ๆ มาใชบริหารงาน

อยางตอเน่ือง มีการกําหนดนโยบายของการทํางานโดยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันจนเกิดการยอมรับนําไปสูการ

ปฏิบัติที่เหมาะสม การบริหารงานอยางเปนระบบ ทําใหเกิดการกระจายอํานาจและรับผิดชอบงานใหผูใตบังคับบัญชาที่ปฏิบัติ

ไดอยางเหมาะสม โดยสามารถบริหารทรัพยากรในการทํางานและเวลาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทักษะการบริหารทั้ง 3 ดาน 

สอดคลองกับผลการวิจัยของแวโรสณา เจะสมาแอ (2554 : 103) ศึกษาการศึกษาทักษะการบริหารงานกับการปฏิบัติงานตาม

ขอบขาย การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 2 พบวา ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก และสอดคลองกับผลการวิจัยของดํารงศักดิ์ ศรีวิชัย (2555 : 80) ศึกษาการศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุกัญญา สิงหเชื้อ (2555 : 57) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามทัศนะของขาราชการครู ในอําเภอสามโคก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

6.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรเพศ จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว การที่ผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะวาสังคมไทยในปจจุบันใหสิทธิความเทาเทียมกันของ

บุคคล โดยไมมีการแบงแยกเพศชายเพศหญิงสงผลใหมีการยอมรับสิทธิสตรีมากขึ้น ทําใหเพศหญิงสามารถปฏิบัติงานไดทั้งสาย

งานดานการปฏิบัติงานและสายบริหารอยางเทาเทียมกันกับเพศชายและในการดําเนินงานในสถานศึกษา ผูบริหารตองพิจารณา

จากความสามารถและความเหมาะสมในการทํางาน มีความสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะของงานที่รับผิดชอบ เพื่อให

ผลงานสําเร็จบรรลุตามเปาหมายที่วางไวและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดังน้ันเม่ือบุคลากรที่มีเพศแตกตางกัน 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 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ไมแตกตางกัน นอกจากน้ี

สอดคลองกับผลการวิจัยของทัดดาว อันประนิตย (2556 : 90) ศึกษาทักษะในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ทัศนะของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ไมแตกตางกัน 

6.3 ผลการเปรียบเทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 พบวา ภาพรวมและรายดานไม

แตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว การที่ผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะวาผูบริหารในยุคปจจุบันสามารถ

เรียนรูไดดวยวิธีการที่หลากหลาย ดวยในปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนที่สามารถแลกเปล่ียนความรูผานเทคโนโลยีโดยไรพรหม

แดน สหวิทยาการความรูเกิดขึ้นไดรวดเร็ว เกิดขึ้นไดทุกที่และทุกเวลา ผูบริหารจึงมีทักษะที่ดีในการใชส่ือทางเทคโนโลยีเพื่อ

เรียนรูแนวทางและเทคนิคการบริหาร สามารถติดตอส่ือสารกับผูมีประสบการณไดอยางรวดเร็ว ทําใหมีความกลาในการ

ดําเนินงานและตัดสินใจมากยิ่งขึ้น มีมนุษยสัมพันธอยางกวางไกล ทําใหสามารถใหคําแนะนําคําปรึกษาตอผูใตบังคับบัญชาได 

อีกทั้งผูบริหารและครูตางอยูในสถานศึกษาทีมี่สภาพบรรยากาศและส่ิงแวดลอมเดียวกัน ทําใหการปรับตัวเปล่ียนไปตามการ

เผชิญในบริบทและสถานการณเดียวกัน มีระบบระเบียบการบริหารงานสถานศึกษาเชนเดียวกัน ถึงแมจะมีวุฒิการศึกษา

แตกตางกัน แตการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไมแตกตางกัน ทําใหครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของจําลอง วารี (2550 : 53) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอสนามชัยเขต สํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และ

สอดคลองกับผลการวิจัยของทัดดาว อันประนิตย (2556 : 90) ศึกษาทักษะในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ทัศนะของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา ใน

ภาพรวมไมแตกตางกัน นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิริพร เจิมภักดี (2556 : 88) ศึกษาทักษะการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระเเกว เขต 1 จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา 

พบวา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน        

 6.4 ผลการเปรียบเทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1จําแนกตามตัวแปรประสบการณการปฏิบัติงานพบวา ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน

แตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี 

เขต 1 ในภาพรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานเทคนิคแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานมนุษยสัมพันธและดานความคิดรวบยอด ไมแตกตางกัน การที่ผลการวิจัยเปนเชนน้ี 

อาจเปนเพราะวา ในการทํางานปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีเขามาเก่ียวของครูที่เพิ่งบรรจุใหมประสบการณนอยกวาอาจมี

ประสบการณความชํานาญ ทักษะดานเทคนิคในการใชเทคโนโลยีมากกวาครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา แต

ลักษณะการบริหารสถานศึกษาในปจจุบันเปนลักษณะการบริหารงานแบบกระบวนการกลุมมากขึ้น มีการกระจายอํานาจของ

งานใหแกผูรับผิดชอบไดปฏิบัติงานตามภารกิจ มีระบบการบริหารงานแบงเปน 4 ฝายงาน ไดแก งานบริหารวิชาการ งาน

บริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไปเพื่อใหการทํางานเกิดความครอบคลุมในทุกดาน จึงทําใหผูบริหาร

สถานศึกษามีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกันในทุกระดับกลุมงานในสถานศึกษา อีกทั้งหนวยงานตนสังกัดไดมีการ

จัดอบรมใหความรู การสัมมนา การไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ของสถานศึกษาและหนวยงานที่ประสบความสําเร็จ รวมไปถึง

การจัดระบบการพัฒนาครูการเรียนรูแบบออนไลน เพื่อพัฒนาความสามารถดานตาง ๆ ใหแกครูอยางครอบคลุม มีการพัฒนา

ความรูตลอดเวลา เพื่อใหสามารถนําความรูมาใชในการดําเนินงานดานตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพตอการทํางานในองคการ 

ดังน้ันจึงทําใหครูมีความพรอมทางทักษะการทํางานที่มาก ทําใหครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็น

เก่ียวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ไมแตกตางกัน แตไม

สอดคลองกับผลการวิจัยของพิศมัย แกวเชื้อ (2552 : 100) ศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จําแนกตามตัวแปรประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา ในภาพรวมและรายดานไม

แตกตางกัน และไมสอดคลองกับศิริพร เจิมภักดี (2556 : 88) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระเเกว เขต 1 จําแนกตามตัวแปรประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา ใน

ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน นอกจากน้ียังไมสอดคลองกับผลการวิจัยของอรอุมา ดวงจันทร (2558 : 130) ศึกษา

ทักษะการบริหารงานของหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตาม

ตัวแปรประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา ไมแตกตางกัน       

 6.5 ผลการเปรียบเทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบวา ครูที่ปฏิบัติหนาที่การสอนในสถานศึกษาขนาดตางกัน มี

ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ในภาพรวม

และรายดาน   ทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .001 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว การที่ผลการวิจัยเปน

เชนน้ี อาจเปนเพราะวาในการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาไมวาจะเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ ตางก็มี

ภารกิจของานที่ตองรับผิดชอบเหมือนกัน แตจํานวนบุคลากรที่จะกระจายความรับผิดชอบในงานพิเศษอ่ืน ๆ เชนงานพัสดุ งาน

ธุรการ การเงินหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ของแตละขนาดสถานศึกษาแตกตางกัน สถานศึกษาขนาดใหญยอมมีบุคลากรที่ตรงสายงาน

สามารถกระจายคนใหเหมาะสมกับงาน จํานวนบุคลากรที่มากสามารถกระจายงานทําไดมากกวาและสามารถแลกเปล่ียนให

คําแนะนําในทักษะการทํางานไดอยางหลากหลาย ในขนาดเดียวกันสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กมีจํานวนบุคลากรนอย
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กวาบุคลากรที่ตรงสายงานมีนอยกวา ทําใหบุคลากรมีงานที่ทับซอน อีกทั้งขาดบุคลากรที่จะแลกเปล่ียนใหคาํแนะนําในทักษะงาน

ที่ตองรับผิดชอบ ดังน้ันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีทักษะในการทํางานแตกตางกันออกไปใหเหมาะสมกับลักษณะของงานและ

ทรัพยากรที่เก่ียวของในการปฏิบัติงาน ทําใหครูที่มีการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะของ

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 

จําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ียัง

สอดคลองกับผลการวิจัยของดํารงศักดิ์ ศรีวิชัย (2555 : 80) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามตัวแปรขนาดโรงเรียน พบวา มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 แตไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ เพชรศิรินทร คําพิลา (2558 : 81) ศึกษาทักษะการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จําแนกตาม

ตัวแปรขนาดโรงเรียน พบวา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 

7. ขอเสนอแนะ 
 

7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

     7.1.1 ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กควรนําเทคนิคการบริหารที่หลากหลายและกลยุทธใหม ๆ 

ทางการบริหารการศึกษามาใชในการบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและขับเคล่ือน

สถานศึกษาไดอยางราบรื่น 

     7.1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรไดรับการพัฒนาทักษะดานเทคนิค มีความรูเฉพาะดาน อยางเชี่ยวชาญ สามารถ

นํามาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม    

7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 

     7.2.1 ควรศึกษาทักษะของทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดสํานักเขตพื้นที่

การศึกษาอ่ืน ๆ  

     7.2.2 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 

    7.2.3 ควรศึกษาความสัมพันธเก่ียวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
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The Performance Based Budgeting System Management of School as Perceived 

by Teachers under Songkhla Primary Educational Service Area Office 3 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จําแนกตามตัวแปรตามเพศ ระดับการศึกษา 

ประสบการณในการทํางาน และขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางเปนครู จํานวน 327 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง

สําเร็จรูปของเครจซ่ี และมอรแกน แลวทําการสุมแบบแบงชั้น ตามขนาดของสถานศึกษา แลวใชวิธีการสุมอยางงาย โดยวิธีจับสลาก 

เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถามไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .949 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 

คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบวา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ครูที่มีเพศตางกันและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 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  

 

การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจึงเปนแนวทางทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในระบบการบริหาร

สถานศึกษาในทุกดานอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา กลาวคือ สถานศึกษามีอิสระ มีความ

ยืดหยุนและเกิดการคลองตัวในการที่จะบริหารงบประมาณของตนเองตามที่ไดรับจัดสรรตลอดจนเงินนอกงบประมาณที่ไดมา

จากแหลงตาง ๆ ทําใหการบริหารงบประมาณหรือการใชจายเงินของโรงเรียนเปนการใชจายที่คุมคา มีประสิทธิภาพ และตรง

ตอการตองการของผูใชมากที่สุด (นิวิสณีย ลอมา, 2557 : 2) ซ่ึงระบบการบริหารงบประมาณที่ที่สถานศึกษาสวนใหญเลือกใช

ในปจจุบันคือ ระบบการบริหารผลงานแบบมุงเนนผลงาน (Performance Based Budgeting System : PBBS) เน่ืองจาก

เปนระบบการบริหารงบประมาณที่เปนแกนหลักในการขับเคล่ือนเพื่อปรับเปล่ียนระบบงานงบประมาณของประเทศและเปน

ระบบการบริหารงบประมาณที่กระจายอํานาจการบริหารการจัดการงบประมาณเพื่อใหหนวยงานมีความอิสระคลองตัวในการ

ใชงบประมาณใหคุมคาตลอดจนรับผิดชอบและนําสงผลงานใหแกสาธารณชนไดอยางดีมีคุณภาพ การบริหารงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานเปนระบบการบริหารงบประมาณที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรที่ใชกับผลงานที่เกิดขึ้นวามีความ

เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไรและคุมคาเพียงใด เปนระบบการบริหารงบประมาณโดยเนนใหสถานศึกษามีการบริหารเชิงระบบ

เนนการมีสวนรวมคิดวิเคราะหรวมทําใหการกําหนดภารกิจ การกําหนดเปาหมายแผนกลยุทธและผลผลิตของการปฏิบัติงาน

การประเมินผลของสถานศึกษาอยางเปนระบบและสามารถตรวจสอบไดซ่ึงมีความสอดคลองกับความพยายามที่จะกระจาย

อํานาจในการวิจัยไปสูสถานศึกษาเพื่อใหการบริหารจัดการตรงประเด็นและฉับไวโปรงใสเกิดประสิทธิภาพและมีความเที่ยงตรง

ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนแมบทในการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2540-2544 และไดมีการกําหนดแผนปฏิรูป

ระบบบริหารภาครัฐหลายแผนและแผนหน่ึงที่สําคัญคือแผนการปรับเปล่ียนระบบงบประมาณจากเดิมที่เนนการควบคุมการใช

ทรัพยากรมาเปนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานและผลสัมฤทธ์ิซ่ึงใหความสําคัญและสอดคลองกับความพยายามที่จะ

กระจายอํานาจในการบรหิารงบประมาณไปสูสถานศึกษา เพื่อใหการบริหารตรงประเด็น ฉับไว โปรงใส เกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 : 5)  

อยางไรก็ตามแมวาไดนําระบบบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาใชในการบริหารงบประมาณดานการศึกษา

มากกวา 10 ปแลว แตการบริหารงบประมาณพบวายังประสบปญหาหลายดานอันที่เกิดจากตัวบุคคล เชนกรณีเจาหนาที่

รับผิดชอบงานดานงบประมาณของสถานศึกษาไดรับการยาย สงผลตอความตอเน่ืองในการบริหารงบประมาณ ทั้งน้ีเกิดจาก

การทํางานที่ไมแลวเสร็จและขาดความตอเน่ืองของเจาหนาที่ หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณคนใหมยังขาดทักษะในการ

จัดการงบประมาณซ่ึงสงผลเสียตอการบริหารงานของผูบริหารเปนอยางมากเพราะวางานงบประมาณและงานการเงินเปนงานที่

ชวยสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ใหคลองตัวหากผิดพลาดจะมีผลเสียที่เห็นไดเดนชัดกวางาน จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาในการ

บริหารงบประมาณที่ดีและมีประสิทธิภาพน้ันมิใชเพียงแตรัฐหรือกระทรวงเทาน้ันที่จะสามารถพัฒนาการศึกษาใหดีขึ้น จาก

แผนกลยุทธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต  3 ไดเนนถึงการพัฒนาระบบชวยเหลือ กํากับติดตาม 

ตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพอยางจริงจังและตอเน่ือง ไดปฏิบัติตามการปรับเปล่ียนระบบ

งบประมาณดานการรายงานติดตามการเงินบัญชี พัสดุ สินทรัพยและการจัดทําฐานขอมูล ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาและครูถือ

เปนบุคคลที่มีความสําคัญในการบริหารจัดการในสถานศึกษาโดยเฉพาะการบริหารงานงบประมาณซ่ึงถือเปนปจจัยหลักของ

สถานศึกษาทุกระดับจึงเปนเหตุสําคัญยิ่งที่จะตองพึงตระหนักไตรตรองตรวจสอบถูกตองครบถวนที่ตองดําเนินการปฏิบัติในการ

บริหารงบประมาณใหเปนไปตามขั้นตอนแนวทางหลักการนโยบายและมติที่เก่ียวของที่ไดมีการปรับเปล่ียนแนวทางปฏิบัติ 

(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3, 2560 : 30)  

ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 วาเปนอยางไรเพื่อนําผลการศึกษา มาเปนแนวทาง 

สําหรับผูบริหารและครูของสถานศึกษาในการพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดอัน
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สงผลใหดานการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองในทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานที่เปนไปตามระเบียบคําส่ังตาง ๆ ที่เก่ียวของ

สอดคลองกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑสูการขับเคล่ือนไปยังเปาหมายในการบริหารจัดการศึกษาและการบริหาร

งบประมาณไดอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อประโยชนสูงสุด ตอการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของประเทศตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  

 

2.1  เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางานและ

ขนาดของสถานศึกษา 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 

3.1 การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อยูในระดับมาก  

3.2 ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 แตกตางกัน 

3.3 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 แตกตางกัน   

3.4 ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 แตกตางกัน 

3.5 ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ

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 จากน้ัน

ทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก 

 

4.2 การสรางเคร่ืองมือ         

      4.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2197 

     4.2.2 สรางแบบสอบถามโดยพัฒนามาจากแบบสอบถาม ของของ สมจิตร ยะจอม (2554 : 95-103) เกษะณี 

สอนภู (2554 : 137-144) เกศินี พันธุมจินดา (2554 : 148-154) เพื่อเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม   

     4.2.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3    

       4.2.4 นําแบบสอบถามฉบับรางที่แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเสนอผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3  ทาน พิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยนํามาหาดัชนีความสอดคลอง IOC ระหวางขอคําถามกับ

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

มาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficients) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ  .949        

4.2.6 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชและหาคาความเชื่อม่ันแลว นําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

  

4.3 วิธีดําเนินการเก็บขอมูล         

      4.3.1 ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณถึงผูอํานวยการสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม

ตัวอยาง                

     4.3.2 นําหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย  ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 3  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งนัดหมายเวลาและสถานที่ขอรับแบบสอบถามคืน 

     4.3.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 327 ฉบับ คิดเปนรอยละ 

100                      

    4.3.4 เม่ือรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของการตอบแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะห

ขอมูล  

 

4.4 วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล     

      4.4.1 การวิเคราะหขอมูล 

  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 ใชการวิเคราะหหาความถี่ (Frequency) คาเฉล่ีย ( x )และหาคารอยละ (Percentage)  

  ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ีย ( x )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉล่ียที่

คํานวณไดไปวิเคราะหเทียบกับคะแนนเฉล่ียตามแนวของเบสท (Best. 1977 : 174) 

  วิเคราะหระดับความคิดเห็นของครูถือวาคาเฉล่ียของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูให

ขอมูลอยูในระดับใดแสดงวาความคิดเห็นของครูตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อยูในระดับน้ัน  กําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best. 1977 : 174) 

        4.4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

              การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 
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     4.4.2.1 สถิติในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

             4.4.2.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามดวยวิธีการ

หาดัชนีความสอดคลอง 

             4.4.2.1.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (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 คาเฉล่ีย ( 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  ดังน้ี 

ดาน การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
n = 327 

ระดับ 
 x  S.D. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

การวางแผนงบประมาณ 

การคํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิต 

การจัดระบบการจัดซ้ือจัดจาง 

การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 

การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

การบริหารสินทรัพย 

การตรวจสอบภายใน 

4.3880 

4.1590 

4.2970 

4.3551 

4.2691 

4.4170 

4.4167 

0.1340 

0.2610 

0.2278 

0.2374 

0.2799 

0.2179 

0.2752 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.3289 0.1115 มาก 

 

5.2 ผลการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็น ในภาพรวมและรายดาน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา การคํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิต

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูเพศชายมีคาเฉล่ียสูงกวาเพศหญิง และการจัดระบบการจัดซ้ือจัดจาง

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยครูเพศชายมีคาเฉล่ียสูงกวาเพศหญิง การรายงานทางการเงินและผลการ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2199 

ดําเนินงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001โดยครูเพศชายมีคาเฉล่ียสูงกวาเพศหญิงและการบริหารสินทรัพย

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001โดยครูเพศหญิงมีคาเฉล่ียสูงกวาเพศชาย 

5.3 ผลการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จําแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น 

ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา การคํานวณตนทุนของกิจกรรมและ

ผลผลิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีคาเฉล่ียสูงกวาครูที่มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี การตรวจสอบภายในแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่มีระดับการศึกษาสูง

กวาปริญญาตรีมีคาเฉล่ียสูงกวาครทูี่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยคาเฉล่ียรวม ของระดับการศึกษาปริญญาตรี 

5.4 ผลการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน

พบวา การคํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.5 ผลการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวาโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .001 เม่ือพิจารณารายดานพบวา การคํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิต การจัดระบบการจัดซ้ือจัดจาง และการ

รายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  

 

6.1 การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

ของสถานศึกษา ดานการบริหารทรัพยสินมีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาดานการตรวจสอบภายใน ดานการวางแผนงบประมาณ 

ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ดานการจัดระบบการจัดซ้ือจัดจาง ดานการรายงานทางการเงินและผล

การดําเนินงานและดานการคํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิตมีคาเฉล่ียนอยที่สุด ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา  จากการที่

มีการเปล่ียนแปลงระบบงบประมาณจากงบประมาณแบบแผนงานไปสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทําใหมีการลดบทบาท 

ของหนวยงานกลาง ที่เคยทําหนาที่ในการควบคุม ดําเนินงานของสวนราชการ ทําใหสวนราชการมีความคลองตัว ในการบริหาร

งบประมาณมากขึ้น ในขณะเดียวกันอาจสงผลใหมีการใชงบประมาณ อยางไมมีประสิทธิภาพได ดังน้ัน การตรวจสอบภายในจึง

ถือเปนกลไกสําคัญ ในการควบคุมการใชงบประมาณ ใหเปนไปในทางที่ถูกตอง และเกิดสัมฤทธ์ิผล ชื่อสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต 3 ไดมีการกําหนดการสงรายงาน เก่ียวกับการตรวจสอบภายในทุกป       

ปละ 2 ครั้ง เพื่อเปนการประเมินผลการใชงบประมาณ ในการทําโครงการ ของฝายตาง ๆ ในสถานศึกษาซ่ึงสอดคลองกับ     

กระสินธุ ตงฉิน (2552 : 121-122 ) ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานที่สัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานที่สัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เพชรบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับ สาคร เสียงเย็น (2553 : 92) ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบวา การบริหาร

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีโดยรวมอยู

ในระดับมาก  

6.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พบวาครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาครูที่มีเพศตางกันมีการรับรูเก่ียวกับการบริหารงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานของสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 ตางกันโดยครูเพศชายจะรับรูทฤษฎีและการ

นํางบประมาณไปบริหารจัดการตามโครงการแผนงานตาง ๆ ใหเกิดความเหมาะสม สอดคลองกับแผนปฏิบัติการของ

สถานศึกษาแตครูเพศหญิง จะเปนผูนําทฤษฎีและงบประมาณตาง ๆ ไปปฏิบัติมากกวา เม่ือพิจารณารายดาน พบวา การ

คํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูเพศชายมีคาเฉล่ียสูงกวาเพศ

หญิงและในดานการจัดระบบการจัดซ้ือจัดจางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยครูเพศชายมีคาเฉล่ียสูง

กวาเพศหญิง การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001โดยครูเพศชายมี

คาเฉล่ียสูงกวาเพศหญิงที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะในการปฏบิัติงานดานงบประมาณสวนใหญผูปฏิบัติงานจะเปนครูเพศหญิงครู

เพศหญิงจึงมีความเขาใจในการคํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิตมากกวาเพศชายและมองวาเปนเรื่องยากคาเฉลี่ยของ

เพศหญิงจึงมีคาต่ํากวา และการบริหารสินทรัพยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001โดยครูเพศหญิงมีคาเฉล่ียสูง

กวาเพศชายซ่ึงสอดคลองกับ จันทรจิรา แปนบัว (2550 : 64) ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนมีตอการบริหาร

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ พบวาผูบริหาร

โรงเรียนที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรโดยรวมแตกตางกันผูบริหาร

โรงเรียนที่เปนเพศหญิงมีคาเฉล่ียความคิดเห็นสูงกวาเพศชาย ซ่ึงไมสอดคลองกับ สุภาพร เจริญศรี (2550 : 111) ศึกษาการ

บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 พบวา ความ

คิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาดานตาง ๆ และภาพรวม ระหวางเพศชายและเพศ

หญิงมีการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาไมแตกตางกัน 

6.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พบวาครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น ในภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะครูที่มีระดับการศึกษาสูงกว าปริญญาตรีมี

การศึกษาที่มากกวาและความเขาใจในการทํางานมากกวาคนที่ระดับการศึกษาปริญญาตรี ดังน้ันความคิดเห็นตอการบริหาร

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานจึงแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา การคํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิตแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีคาเฉล่ียสูงกวาครูที่มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี การตรวจสอบภายในแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี

มีคาเฉล่ียสูงกวาครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีซ่ึงสอดคลองกับ สุภาพร เจริญศรี (2550 : 112) ศึกษาการบริหารงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต3 พบวา เม่ือเปรียบเทียบความ

คิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับ

การศึกษาตางกัน ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับดี ผูตอบแบบสอบถามที่ระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

6.4 ผลการเปรียบเทียบการวิจัยการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยภาพรวมไมแตกตาง

กัน เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการคํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ไมเปนไปตามสมติฐาน ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ในการบริหารงบประมาณน้ันจะบริหารงบประมาณตามที่ไดรับ

จัดสรรมาโดยจัดสรรตามจํานวนนักเรียนของแตละโรงเรียนวาโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนมากก็จะไดรับงบประมาณมากดวย ซ่ึง

ผูที่จะบริหารงบประมาณน้ันจะตองบริหารตามขอจํากัดของทางราชการตามระเบียบของทางราชการดวยไมวาใครมาบริหารก็

จะปฏิบัติตามระเบียบเดียวกันจึงเปนสาเหตุทําใหประสบการณไมมีผลตอการบริหารงบประมาณซ่ึงสอดคลองกับ อุดม บุตร

พรหม (2551 : 92) ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 พบวา ผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารตางกัน บริหารงบประมาณโดยรวม และรายดานมี
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ระดับการปฏิบัติไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะผูบริหารเอาใจใสตอการบริหารงบประมาณ ตามขั้นตอนของการบริหาร

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ถึงแมจะพบปญหาในการปฏิบัติงานอยูบาง แตก็ถือปฏิบัติตามระเบียบ และแนวปฏิบัติของ

ทางราชการอยางเครงครัด จึงทําใหผูบริหารที่มีประสบการณตางกัน มีการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงานโดยรวมไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับ ทองพูน อรัญกูล (2552 : 120) ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงาน : กรณีศึกษาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มี

ประสบการณการปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนตางกันตอสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน : กรณีศึกษาโรงเรียน

มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  

6.5 ผลการเปรียบเทียบการวิจัยการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .001  เม่ือพิจารณารายดานพบวา การคํานวณตนทุนของกิจกรรมและผลผลิต การจัดระบบการ

จัดซ้ือจัดจาง และการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซ่ึงเปนไป

ตามสมมติฐานทางสถิติ ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ในการบริหารงบประมาณน้ันจะบริหารงบประมาณตามที่ไดรับจัดสรรมา

โดยจัดสรรตามจํานวนนักเรียนของแตละโรงเรียนวา โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนมากก็จะไดรับงบประมาณมากดวย จึงเปน

สาเหตุทําใหขนาดของสถานศึกษามีผลตอการบริหารงบประมาณแตจากผลการวิจัยพบวาคาเฉล่ียสูงสุดคือโรงเรียนมีขนาด

ใหญ ขนาดกลาง ขนาดใหญพิเศษและขนาดกลาง ตามลําดับซ่ึงแตกตางจากขอเท็จจริงที่วาโรงเรียนที่มีจํานวนจักเรียนเยอะก็

จะมีงบประมาณมากที่เปนเชนน้ีแสดงใหเห็นถึงการบริหารงบประมาณของโรงเรียนขนาดใหญซ่ึงสอดคลองกับ พิมพชนก บุตรเสือ 

(2552 : 74) ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 

พบวา ความแตกตางระหวางกลุมที่มีขนาดของโรงเรียนตางกันเก่ียวกับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของผูบริหาร

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 นอกจากน้ียังสอดคลองกับ ซับรี มวงกุง (2558 : 89) ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พบวา ผูบริหารสถานศึกษา

และครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม

ยุทธศาสตรโดยภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยผูบริหารสถานศึกษา

และครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 

7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

     7.1.1 ผูการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน แตพบวาการรายงานทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานมีคาเฉล่ียนอยที่สุด เม่ือเทียบกับดานอ่ืน ๆ ดังน้ันสถานศึกษาควรพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

ของสถานศึกษาดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานใหมีคุณภาพมากขึ้นในอนาคต 

     7.1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
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7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 

     7.2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

     7.2.2 ควรศึกษาสภาพปญหา ปจจัยที่สงผล และแนวทางแกไขการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
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การทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของครู  

สังกดัสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 

The Teamworking of Teamwork of Administrators as Perceived  

by Teachers under Pattani Primary Educational Service Area Office 1 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคร ู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ

ในการทํางาน และขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางเปนครู จํานวน 313 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของ

เครจซ่ี และมอรแกน แลวทําการสุมแบบแบงชั้น ตามขนาดของสถานศึกษา แลวใชวิธีการสุมอยางงาย โดยวิธีจับสลาก เครื่องมือ

การวิจัยเปนแบบสอบถามไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .9638 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบวา การทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 อยูในระดับมาก สําหรับผลการเปรียบเทียบ

เม่ือจําแนกตามตัวแปรเพศ 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  

 

สังคมในสภาวะปจจุบันเปนสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีความเจริญกาวหนา และสลับซับซอนมากขึ้น 

ความเปล่ียนแปลงเหลาน้ีไดเขามามีบทบาทโดยตรงตอการสรางความสําเร็จของสถานศึกษา ในการทํางานใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่ไดคาดหวังไว ความสําเร็จของงานจะเกิดขึ้นไดน้ันขึ้นอยูกับการทํางานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา การ

ทํางานเปนทีมตองอาศัยปฏิสัมพันธตอกันในการส่ือสาร ประสานงาน การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน

การทํางาน การทํางานบางครั้งตองอาศัยการทํางานกลุม ในปจจุบันการทํางานเปนทีมไดถูกบรรจุไวในสมรรถนะหลักขอที่ 5 ที่

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนดเพื่อวัดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตั้งใจในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

ความรูสึกในการสรางความสามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันกับผูรวมงานและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีมหลักเกณฑการ

ประเมินมี 5 ระดับ ของการทํางานเปนทีม คือ ระดับที่ 1 การทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จซ่ึงตองมีการแบงหนาที่รับผิดชอบ

กันในระหวางสมาชิก เพื่อเปาหมายการทํางานของทีมประสบผลสําเร็จ ระดับที่ 2 ใหความรวมมือในการทํางานกับเพื่อน

รวมงาน การใหความรวมมือกับคนในทีมในรูปแบบตาง ๆ ที่แสดงถึงความเชื่อม่ันในศักยภาพของเพื่อนรวมทีม ระดับที่ 3 

ประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในทีม วางแผนงานรวมกันในทีมจากความคิดเห็นของ

เพื่อนรวมงาน มีการสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพ ระดับที่ 4 สนับสนุน ชวยเหลือเพื่อนรวมทีม เพื่อใหงาน

ประสบความสําเร็จ ใหความชวยเหลือเก้ือกูลแกเพื่อนรวมงาน รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรวมทีม เพื่อชวยเหลือกันในทีมใน

วาระตาง ๆ ใหงานสําเร็จระดับที่ 5 สามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจใหไดผลสําเร็จ เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึง

ความชอบหรือไมชอบสวนตัว ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของสวนราชการใหบรรลุผล ในกรณี

ที่มีความขัดแยงในทีม ก็จัดการแกไขขอขัดแยงน้ันโดยไมหลีกเล่ียงปญหา ดังน้ันการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทีมจะตองมี

ทัศนคติที่ดีตอกัน กําหนดเปาหมายเดียวกัน ทํางานรวมกัน เม่ือมีปญหาก็รวมกันแกไข (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ          

พลเรือน. 2552 : 32-36) 

การทํางานเปนทีมจัดไดวาเปนวัฒนธรรมที่หลากหลายองคกรทั้งหนวยงานราชการและภาคเอกชนที่พยายามปลูก

สรางขึ้นโดยอาศัยการจัดกิจกรรมและการอบรมตาง ๆ โดยทุมเททั้งในดานงบประมาณ และบุคคลภายใตการจัดการที่มีความ

ซับซอนและขอจํากัดของเวลาซ่ึงเกินขีดความสามารถของคนเพียงคนเดียวที่จะดําเนินการใหสําเร็จลุลวงไปได ผูบริหารจึงตองมี

การปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ซ่ึงในปจจุบันรูปแบบของการทํางานเปนทีมเหลานี้ประกอบดวย ผูมี

ความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่แตกตางกัน ทําใหทีมงานสามารถระดมความคิดทํางานตามที่ไดรับ

มอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แตจะใหเกิดประโยชนสูงสุดได

น้ันผูบริหารจะตองทําความเขาใจ และเรียนรูเก่ียวกับหลักการบริหารทีมงานใหละเอียด  เพราะจะทําใหผูบริหารนําไป

ประยุกตใชในการบริหารงานใหเหมาะสมแลว หากเกิดปญหาในการทํางานรวมกัน ผูบริหารยังสามารถใชเปนแนวทาง

แกปญหาใหเปนไปอยางเหมาะสมไดดวย (ทองทิพภา  วิริยะพันธุ. 2553 : 39) 

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 เปนองคการที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนา

การศึกษาใหมีคุณภาพตามแนวนโยบาย การพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพน้ัน บุคลากรในองคการถือเปนกลไกที่สําคัญในการ

พัฒนาโดยเริ่มจากบุคลากรที่มีคุณภาพมีการทํางานที่ดี การทํางานที่จะประสบความสําเร็จควรตองเริ่มจากการรวมแรงรวมใจ

ในการทํางานของบุคลากรหลาย ๆ ฝาย การทํางานเปนทีมจึงเปนสวนหน่ึงที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จในการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 มีการทํางานเปนทีมในรูปของ

คณะกรรมการ เพื่อรับผิดชอบงานในดานตาง ๆ แตจากการศึกษาพบวาในการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

น้ันยังไมประสบผลสําเร็จไดดีเทาที่ควร ซ่ึงปญหาน้ีไมเพียงแตเก่ียวของกับสภาพความพรอมของผูเรียนแตยังสะทอนใหเห็น

ประสิทธิภาพของกระบวนการการทํางานของครู และผูบริหารสถานศึกษาในฐานะที่เปนแกนหลักในการกําหนดกระบวนการ

ทํางานของครูน้ัน กอใหเกิดปญหาเก่ียวกับระบบการทํางานเปนทีมขึ้น พอสรุปไดวา การทํางานภายในองคการบุคลากรมีการ



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2207 

ประสานงานไมดีเทาที่ควร เพราะตางคนตางทํางานเฉพาะหนาที่ความรับผิดชอบของตน การปรึกษาหรือวางแผนในการรวมกัน

ทํางานยังมีนอย จึงสงผลใหงานไมประสบความสําเรจ็เทาที่ควร การส่ือสารในการทํางาน ความไววางใจ ความเชื่อถือซ่ึงกันและ

กันในการทํางานยังมีนอย สงผลใหการทํางานในระบบทีมไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ซ่ึงสอดคลองกับจุดเนนของสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ใหครูสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมจากบุคลากร

ทางการศึกษา ผูมีสวนเก่ียวของ และทุกภาคสวน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1. 2559 : 11) 

จากที่กลาวมาขางตนน้ีผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 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 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 313 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยเทียบจากตารางเครจซ่ีและมอรแกน 

(Krejcie and Morgan, 1970 : 607-608) และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาด

สถานศึกษา แลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก 

2. การสรางเคร่ืองมือ  

2.1 ศึกษาเอกสารและที่เก่ียวของกับการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษา       

2.2 สรางแบบสอบถามโดยพัฒนามาจากแบบสอบถาม ของนันทิญา  ฟองมี (2554 : 133) ชาฤนี  เหมือนโพธ์ิ

ทอง (2554 : 145) และคณิต  ทิพยโอสถ (2555 : 113) 

2.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1  

2.4 นําแบบสอบถามฉบับรางที่แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเสนอผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3  ทาน พิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยนํามาหาดัชนีความสอดคลอง IOC ระหวางขอคําถามกับ

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 นําผลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน(Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิของ ครอ

นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .9638  

2.6 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชและหาคาความเชื่อม่ันแลว นําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

3. วิธีดําเนินการเก็บขอมูล 

3.1 ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณถึงผูอํานวยการสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม

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 เม่ือรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของการตอบแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะห

ขอมูล  

4. วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล      

4.1 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ใชการวิเคราะหหาความถี่ (Frequency) คาเฉล่ีย ( ) และหาคารอยละ (Percentage)  

ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ีย ( ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉล่ียที่คํานวณได

ไปวิเคราะหเทียบกับคะแนนเฉล่ียตามแนวของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (2553 : 22 - 25) 

วิเคราะหระดับความคิดเห็นของครูถือวาคาเฉล่ียของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลอยู

ในระดับใดแสดงวาความคิดเห็นของครูตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1 อยูในระดับน้ัน  กําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสงนิลแกว(2553 : 

22 - 25) 

4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 

4.2.1 สถิติในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

4.2.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามดวยวิธีการหาดัชนี

ความสอดคลอง 

4.2.1.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใช วิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (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 คาเฉล่ีย ( 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. ผลการศึกษาการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และขนาดของ

สถานศึกษา พบวาครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 มีความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานเปนทีม
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ของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมี

มนุษยสัมพันธมีคาเฉล่ียสูงสุด รองมาคือดานการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน และดานการไวเน้ือเชื่อใจกัน มีคาเฉล่ียต่ําสุด 

2. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1 ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานไม

แตกตางกัน  

3. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1จําแนกตามตัวแปรอายุ พบวา ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1 ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ครูที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษา ดานภาวะผูนําใน

ทีมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบวา ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษา ใน

ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการมีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ .05 ดานการส่ือสารแบบเปด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และดานการมีมนุษยสัมพันธ แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .05 

5. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรประสบการณในการทํางาน พบวา ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานเปนทีมของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการสรางบรรยากาศการทํางานเปนทีม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และดานการกําหนดบทบาทหนาที่ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

6. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบรหิารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบวา ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอการทํางานเปนทีมของผูบริหาร

สถานศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานการมีมนุษยสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ .05 

 

อภิปรายผล  

 

1. การทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก เปนไปตามสมมุติฐาน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมีมนุษยสัมพันธ มีคาเฉล่ียมากที่สุด 

รองลงมา คือ ดานการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน และพบวา ดานการไวเน้ือเชื่อใจ มีคาเฉล่ียต่ําสุด การท่ีผลการวิจัยเปนเชนน้ี 

อาจเปนเพราะวา ครูมองวา ผูบริหารมีทักษะตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอการทํางานเปนทีม เชน ทักษะดานความรู ทักษะดานการ

ปฏิบัติงาน ทักษะดานมนุษยสัมพันธ อีกทั้งผูบริหารยังใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม กระบวนการทํางานของสมาชิกใน

องคการ ซ่ึงการทํางานเปนทีมจะชวยใหองคการสามารถสรางพลังความรู  ความสามารถของบุคคลในองคการไดสําเร็จตาม

วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารมีการบริหารงานที่ใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหาร ทําใหแตละคน

มีความรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคการ โดยเฉพาะการใหสมาชิกในทีมไดใหสมาชิกทุกคนไดมีสวนรวมในการทํางานตามขอบเขตและ
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หนาที่ที่เหมาะสมของแตละคน มีการสรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวางกัน ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีก็เปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่จะ

สามารถทําใหการทํางานของทีมบรรลุวัตถุประสงคได ซ่ึงสอดคลองกับสุรศักดิ์ หงสเวียงจันทร (2550 : 78-79) ไดศึกษาเก่ียวกับ 

การมีสวนรวมในการทํางานเปนทีมของบุคลากรสังกัดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร พบวาโดยรวมมีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับประสงค เกสรสุคนธ (2550 : 71) ศึกษาการสรางทีมงานของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 

สอดคลองกับศรีศักดิ์ ศูนยโศรก (2550 :101 - 102) การศึกษาพฤติกรรมการสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับปทมา สายสะอาด (2551 : 169 - 171) ไดศึกษาทักษะการติดตอส่ือสารของผูบริหารที่สงผลตอ

ประสิทธิผลการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา ทั กษะการ

ติดตอส่ือสารของผูบริหารโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว การที่ผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะวา การทํางานเปนทีมในหนวยงานตาง ๆ รวมทั้ง ผูบริหารสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จะสนับสนุนผูมีความรู ความสามารถ ใหสิทธิความเทาเทียมกันของ

บุคคลโดยไมคํานึกถึงเพศ เพราะถือวาทุกคนลวนมีความสามารถพรอมที่จะปฏิบัติงานเพื่อทําใหงานน้ันสําเร็จลุลวงไปอยางมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับอัจฉรา  ชุนณะวงค (2553 : 118) ไดศึกษาการทํางานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของครู โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดระยอง พบวา การทํางานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของ

ครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดระยอง จําแนกตามตัวแปรเพศ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน                                                                             

3. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต1 จําแนกตามตัวแปรอายุ พบวา ภาพรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมตฐิานที่ตั้งไว 

การที่ผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 

ไดรับการเปดกวางจากผูบริหารสถานศึกษา โดยที่ครูมีสวนรวมในการทํางาน เพื่อนําพาองคการไปสูจุดหมายเดียวกัน สามารถ

แสดงความคิดเห็น  ดังน้ันชวงอายุในการปฏิบัติหนาที่จึงไมมีผลกระทบตอการมีสวนรวม ความกระตือรือรนในการทํางานเปนทีม   

ซ่ึงสงผลใหครูที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นในภาพรวมของการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกันสอดคลอง

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  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว การที่ผลวิจัยเปนเชนน้ี อาจเน่ืองมาจากครูมองวาครูที่มีระดับการศึกษาที่สูงกวา 

มีความรู ความสามารถในศาสตรแขนงตาง ๆ มากขึ้น องคความรูที่ไดส่ังสมมาจึงมีมากขึ้น แตเม่ือพิจารณารายดานพบวาครูที่มี

ระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นดานการมีสวนรวมแตกตางกันโดยมองวาครูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีน้ันพรอม

ที่จะเปดรับการเรียนรู และส่ิงตาง ๆ ที่เขามาไดงาย อีกทั้งพรอมที่ทํากิจกรรมในการมีสวนรวมกับผูอ่ืนไดดีกวาครูที่มีระดับ

การศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี และพบวาครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นดานการส่ือสารแบบเปดแตกตางกัน 

เน่ืองจากครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีน้ันอาจจะอยูในตําแหนงหนาที่การทํางานในระดับหัวหนางานทําใหการ

ส่ือสารแบบเปดตอสมาชิกทุกคนในทีมนอยลง เพราะอาจจะตองสงวนทาที หรือตองระวังภาพลักษณการวางตนใหเหมาะสมอยู

เสมอ สงผลใหการส่ือสารแบบเปดมีนอยกวาครูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและพบวาครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมี

ความคิดเห็นดานการมีมนุษยสัมพันธแตกตางกัน เน่ืองจากครูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีน้ันมีการอบรม พัฒนาตนเอง
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อยางสมํ่าเสมอสงเสริมใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน หรือพบปะเพื่อนที่เขารวมอบรมไดมากขึ้นสงผลใหสรางการ

ส่ือสารระหวางกัน การมีเครือขายเพื่อนรวมอาชีพเกิดขึ้นไดงายกวาครูที่มีระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตร ี

5. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1จําแนกตามตัวแปรประสบการณในการทํางาน พบวา ภาพรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว การที่ผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจเน่ืองจากการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1น้ันครูในสถานศึกษาทุกคนไดชวยเหลือปรึกษาหารือรวมกันทํางาน 

โดยผูที่มีประสบการณในการทํางานมากอนจะคอยใหคําปรึกษาและชี้แนะใหคําแนะนําแกผูที่มีประสบการณนอยกวา 

นอกจากน้ันเพราะผูบริหารสถานศึกษามีโลกทัศนกวางไกล คอยพยายามกระตุนใหครูใหมีความสนใจในการพัฒนาตนเองและ

เพื่อนรวมงาน จึงทําใหมีความคิดเห็นในภาพรวมของการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกันสอดคลองกับ

ดาวเทียม  บับที (2553 : 144 - 145) ไดศึกษาสภาพและปญหาการทํางานเปนทีมของบุคลากรในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา สภาพการทํางานเปนทีมของบุคลากรในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

6. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา ภาพรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว การที่ผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ไมวาจะขนาดใหญ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ตางก็ใหความสําคัญอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงมี

จุดมุงหมายรวมกันคือตองการใหองคการของตนเองประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของทีมที่ไดวางไว และโครงสรางของ

การบริหารสถานศึกษาไมวาจะเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ ก็จะมีลักษณะโครงสรางการบริหารงาน

ที่เหมือนกันไมแตกตางกัน มีการประเมินคุณภาพการจัดสถานศึกษาที่ใชเกณฑการประเมินเดียวกันทุกสถานศึกษา จึงทําใหมี

ความคดิเห็นในภาพรวมของการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ครูที่

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการทํางานเปนทีมดานการมีมนุษยสัมพันธแตกตางกัน โดยที่ครูที่

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขนาดกลางมีความคิดเห็นตอการทํางานเปนทีมนอยกวาครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสถานศึกษาขนาดใหญมีจํานวนบุคลากรมากกวาการแลกเปล่ียนเรียนรู การเสนอความคิดเห็น เพื่อเปน

เปาหมายในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคจึงมีความหลากหลายมากกวา อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญอาจมี

การสงเสริมใหครูภายในสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองมากขึ้น โดยจัดการสงเสริมใหมีการประชุม สัมมนา อบรมเชิ ง

ปฏิบัติการตาง ๆ มากขึ้น ทําใหครูไดมีโอกาสพัฒนา การรวมคิด รวมทํา การมีปฏิสัมพันธตอกันภายในกลุมสงผลใหการ

ทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพทําใหการมีมนุษยสัมพันธตอกันเพิ่มขึ้นมากกวาครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขนาดกลางที่

อาจจะมีการสงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธตอกันไดไมดีเทาที่ควร จึงทําใหความคิดเห็นดานการมีมนุษยสัมพันธแตกตางกัน 

สอดคลองกับคณิต  ทิพยโอสถ (2555 : 64)ศึกษาการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา อําเภอประจันตคาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบวาการเปรียบเทียบการทํางานเปน

ทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอประจันตคาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จําแนกตามตําแหนงหนาที่ และขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

 

สรุป 

 

1. การมีสวนรวมในงานน้ัน เปนส่ิงสําคัญที่ทําใหเกิดการทํางานเปนทีมที่ดี นโยบายและแผนงานของผูบริหารควรเนน

ดานการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาและสงเสริมบคุลากรทางการศึกษาใหมีคุณลักษณะ โดยเปดโอกาสใหครูไดซักถามโตตอบและ

ตรวจสอบขอสงสัยอยางเปดเผย 
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2. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายและแผนงานเพื่อพัฒนาและสงเสริมบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณลักษณะ 

ดานการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะตองยอมรับความรูความสามารถของเพื่อนรวมงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรและขับเคล่ือนสถานศึกษาไดอยางราบรื่น      

3. ผูบริหารสถานศึกษาควรไดรับการพัฒนาระบบการทํางานเปนทีมในสถานศึกษา เพื่อนํามาประยุกตใชในการ

บริหารสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 
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การบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) 

ตามความคิดเหน็ของครู สังกดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสตูล 

The school Administrator of Mainstreaming School using SEAT framework as  

Perceived by Teachers under Satun Primary Educational Service Area Office 

 

ธัญชนก แววสงา1* และศิลปชัย สุวรรณมณี2  

 
1นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  

2อาจารย ดร, สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
*Thanchanokpeer@gmail.com 

 

บทคัดยอ  

 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใช

โครงสรางซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จําแนกตาม

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน

รวมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา 2560 จํานวน 248 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย

เทียบจากตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน แลวทําการสุมแบบแบงชั้นตามขนาดสถานศึกษา จากน้ันทําการสุมอยางงาย 

โดยวิธีจับสลาก เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบที การทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใช โครงสรางซีท 

(SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

สําหรับผลการเปรียบเทียบเม่ือจําแนกตามเพศ 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 non-

significantly 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 ตองไดรับสิทธิตามวรรคหน่ึงและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับ

บุคคลอ่ืน แสดงใหเห็นวา กฎหมายสูงสุดของประเทศไดแสดงเจตนารมณอยางชัดเจนที่จะใหคนพิการทุกคนมีสิทธิในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเสมอภาคมีคุณภาพ โดยขจัดปญหา อุปสรรคอันเน่ืองจากความพิการรวมทั้งกําหนดใหมีการออก

กฎหมายรับรองสิทธิดังกลาว และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 มีเจตนารมณที่จะคุมครองสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ ซ่ึงก็สอดคลองกับบทบัญญัติที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 

กลาวคือ ใหคนพิการทุกประเภทมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางนอย 12 ป มีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางการศึกษา

ตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืน ๆ ใดทางการศึกษา

และการจัดบริการทางการศึกษาใหกับเด็กพิการ ตองจัดใหอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพและพระราชบัญญัติ การจัดการ

ศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  ที่ระบุวา การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมีลักษณะเฉพาะแตกตาง จากการจัดการศึกษา

สําหรับบุคคลทั่วไปโดยจัดใหคนพิการมีสิทธิและโอกาสไดรับการบริการและความชวยเหลือ ทางการศึกษาเปนพิเศษตั้งแตแรก

เกิดหรือพบความพิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555 : 5)    

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดดําเนินการจัดโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม เพื่อเพิ่ม

โอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กพิการไดเรียนรวมกับเด็กทั่วไป ปการศึกษา 2547 จํานวน 390 โรง กระจายครอบคลุมทุกจังหวัด 

และขยายผลโรงเรียนเปน 2,000 โรง ในปการศึกษา 2548 ครอบคลุมทุกอําเภอทั่วประเทศ เพื่อรองรับเด็กพิการทกุคนที่อยากเรียน

ไดเขาเรียนโดยใชรูปแบบหรือแนวทางการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ซ่ึงประกอบดวย                         

S-Students ดานนักเรียน E-Environment ดานสภาพแวดลอม A-Activities ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และ T-Tools ดาน

เครื่องมือ ผลการดําเนินงานที่ผานมา พบวาเด็กพิการไดรับโอกาสและการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ 

บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามความตองการจําเปนพิเศษเปนรายบุคคล นอกจากน้ีโรงเรียนที่เขารวมโครงการ

ไดมีการปรับเปล่ียนกลไก กระบวนการทํางานภายในใหสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนแตละประเภท (สํานักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ, 2558 : 4)           

 การดําเนินงานบริหารจัดการเรียนรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีนโยบายการจัดการศึกษา

สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในรูปแบบเรียนรวม พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนในดานตาง ๆ ในการดําเนินการเพื่อให

โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมทั้ง 34 โรงเรียน ที่ตั้งอยูใน 7 อําเภอ ใหเปนไปตามเปาหมายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสตูล ซ่ึงผลการจัดการเรียนรวมในระยะ 2 ปที่ผานมา พบวาโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมสวนใหญ ไมประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมาย เน่ืองจากพบวา ผลการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2 ปที่ผานมา รอยละ 20 เปนตัวแทนของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แตยังมีโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมรอยละ 80 ที่ไมไดเปนตัวแทนเขารวม

การแขงขัน ซ่ึงอาจเกิดจากความไมพรอมในการจัดการเรียนรวมในดานตาง ๆ เชน ดานนักเรียน ครูผูสอน ผูบริหาร 

สภาพแวดลอมและงบประมาณ เปนตน สงผลใหไมไดเขารวมการแขงขันหรือไมไดเปนตัวแทน ของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสตูล (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล, คนเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2560. จาก 

http://www.south67.sillapa.net/sp-stn1/)         

 จากที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT 

Framework) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหกับโรงเรียนแกนนําการจัดการ

เรียนรวมและหนวยงานภายในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรวมนําไปใช

ในการพัฒนาปรับปรุง ตอไป 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 

2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ตาม

ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) 

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณการทํางาน และขนาดสถานศึกษา  

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

3.1 การบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อยูในระดับมาก  

3.2 ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท 

(SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แตกตางกัน 

3.3 ครูที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท 

(SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แตกตางกัน 

 3.4 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใช

โครงสรางซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แตกตางกัน

 3.5 ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม 

โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

แตกตางกัน           

 3.6 ครูที่ปฏิบัติงานในขนาดสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการ

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 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสตูล ปการศึกษา 2560 จํานวน 248 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและ

มอรแกน (Krejcie and  Morgan. 1970 : 607-610) แลวทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตาม

ขนาดสถานศึกษา จากน้ันทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก  
 

4.2 การสรางเคร่ืองมือ  

4.2.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท 

(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 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดย

ใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล     

4.2.4 นําแบบสอบถามฉบับรางที่แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเสนอผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3  ทาน พิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยนํามาหาดัชนีความสอดคลอง IOC ระหวางขอคําถามกับ

วัตถุประสงคหรือนิยามศัพทเฉพาะไดขอคําถามที่มีคาระหวาง  0.67 ขึ้นไป เลือกแบบสอบถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป 

ถาขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.67  นําไปปรบัปรุง แลวนําแบบสอบถามปรับปรุงแกไขใหสมบูรณอีกครั ้

4.2.5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try  Out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง  

และมีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สตูล จํานวน 30 คน นําผลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิของ           

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .945  

4.2.6 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชและหาคาความเชื่อม่ันแลว 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 เม่ือรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของการตอบแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะห

ขอมูล  
 

4.4 วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

4.4.1 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 ใชการวิเคราะหหาความถี่ (Frequency) คาเฉล่ีย ( x ) และหาคารอยละ (Percentage)  

  ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม 

โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework)  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ีย ( x )  

และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉล่ียที่คํานวณไดไปวิเคราะหเทียบกับคะแนนเฉล่ียตามแนวของเบสท (Best. 

1977 : 174) 

  วิเคราะหระดับความคิดเห็นของครู คาเฉล่ียของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลอยู

ในระดับใด แสดงวา ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท ( SEAT 

Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อยูในระดับน้ัน กําหนดเกณฑใน

การวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best, 1977 : 174)         

     4.4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

              การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 

     4.4.2.1 สถิติในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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             4.4.2.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามดวยวิธีการ

หาดัชนีความสอดคลอง 

             4.4.2.1.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (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 คาเฉล่ีย ( 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 อยูในระดับมากดานนักเรียนมีคาเฉล่ีย  

สูงที่สุดเทากับ 4.022 และดานเครื่องมือ มีคาเฉล่ียนอยที่สุดเทากับ 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 แตเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานเครื่องมือ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

5.4 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) 

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา ครูที่มี

วุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

5.5 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT 

Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จําแนกตามตัวแปรประสบการณ

การทํางาน พบวา ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดาน 

พบวา ดานเครื่องมือ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.6 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT 

Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จําแนกตามตัวแปรขนาด

สถานศึกษา พบวา ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน เม่ือ
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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 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานนักเรียน มีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาดานสภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และ

ดานเครื่องมือ มีคาเฉล่ียนอยที่สุด การที่ผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะ โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมใหความสําคัญ

กับตัวนักเรียนเปนสําคัญและมีการจัดการเรียนการสอนที่มีความเสมอภาคของบุคคลที่มีความบกพรองไดเรียนรูอยางตอเน่ือง  

เปนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ที่คํานึงถึงความเหมาะสมกับความบกพรองของนักเรียนแตละบุคคล การจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสอดคลองกับความตองการของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติเปนอยางยิ่ง ซ่ึง

สอดคลองกับ บรรจง อักขราสา (2550 : 123) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานและปญหาการจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสราง

ซีท (SEAT) สําหรับบุคคลออทิสติก พบวา ในภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ นพมาศ สุทธิวิรัช (2551 : 107) 

ศึกษาการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท ในโรงเรียนแกนนําสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี 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 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว การที่ผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจ

เปนเพราะ ครูที่มีเพศตางกันไดรับบทบาท หนาที่ในการดําเนินงานการจัดการเรียนรวมที่ตองเปนโรงเรียนแกนนําเหมือนกัน จึง

ไดรับการฝกอบรมจากหนวยงานในสังกัด เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ที่เทาเทียมกัน ซ่ึงสอดคลองกับ 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 หน่ึงนุช วงศไทย (2552 : 78)  ไดศึกษาปญหาการจัดการศึกษาพิเศษ

แบบเรียนรวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนรวม

ในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

6.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT 

Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จําแนกตามตัวแปรอายุ พบวา 

ครูที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานเครื่องมือ แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน การที่ผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะวา เน่ืองมาจากการจัดการ

เรียนรวมเปนไปตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงสรางซีท (SEAT framework) ครูใน

โรงเรียนแกนนําในทุกโรงเรียนทุกคน อาจเปนกลุมบุคคลที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกันมาตั้งแตตน และมีการรับรูใน

เรื่องน้ีเหมือน ๆ กัน จึงมีความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเก่ียวของกับอายุที่ตางกันแตอยางใด แตในดานเครื่องมือ แตกตาง

กันเน่ืองจากประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับในการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีในการสอนไมเหมือนกัน จึงทําใหมีความคิดเห็นดาน

เครื่องมือแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ หน่ึงนุช 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 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มี 

อายุตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ ศุภณัฐ  ทองฉายา (2557 : 73) ไดศึกษาการบริหารจัดการเรียน

รวมตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนแกนนํา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลพบุรี พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูทีมี่อายุตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน   

6.4 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT 

Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา 

ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท 

(SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยภาพรวมและรายดาน 

ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน การที่ผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะวา ครูในโรงเรียนไดรับความรู ความเขาใจ

ในการบริหารจัดการโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่เทาเทียมกัน ซ่ึงไดรับ

จากการฝกอบรมและพัฒนาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ในรูปแบบที่หลากหลายและ

สอดคลองกับความตองการกับเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละคน ซ่ึงสอดคลองกับ 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 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT 

Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จําแนกตามประสบการณการ

ทํางาน พบวา ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเหน็เก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม 

โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดย

ภาพรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานเครื่องมือ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เปนไปตามสมมติฐาน การที่ผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะวา ครูสวนใหญไมไดจบดานการศึกษาพิเศษ ไมมี

ประสบการณในการสอนเด็กพิเศษ จึงทําใหประสบการณในดานการศึกษาพิเศษสวนใหญน้ันเปนประสบการณ ที่ไดมาจากการ

เขารวมประชุม การสัมมนา การไดรับการฝกอบรม จากหนวยงานสังกัดหรือหนวยงานที่เก่ียวของในเรื่องของการจัดการเรียน

สอนดานการศึกษาพิเศษมากกวาระยะเวลาของการทํางาน แตเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานเครื่องมือ แตกตางกัน ซ่ึงเกิด

จากประสบการณในการทํางานที่ผูสอนไดรับความรูไมเทากันในการใชส่ือ เทคโนโลยีและเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซ่ึง

สอดคลองกับ วิวัฒนไชย ศรีวิพัฒน (2550 : 93) ศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท 

(SEAT Framework) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา ครูในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน

รวมที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ หน่ึงนุช วงศไทย (2552 : 79)  ไดศึกษา

ปญหาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ครูที่มีประสบการณ

ในการทํางานตางกัน มีความคดิเห็นตอการเรียนรวมในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ สุรศักดิ์ เรือนงาม 

(2555 : 179) ศึกษาการศึกษาการบริหารการเรียนรวมของโรงเรียนแกนนําสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณ

ทํางาน พบวา ครูที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน 
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6.6 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT 

Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 

พบวา ครูที่ปฏิบัติงานในขนาดสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม 

โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน 

เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดาน

เครื่องมือ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ที่การที่ผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะวา ครูที่ปฏิบัติงาน

อยูในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน สภาพความพรอมในดานปจจัยตาง ๆ ทั้งบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ ของ

โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความแตกตางกันอยูแลว ซ่ึงโรงเรียนขนาดใหญมีความพรอมในดานตาง ๆ มากกวาโรงเรียนขนาด

กลางและขนาดเล็ก ในทุก ๆ ดาน ซ่ึงสอดคลองกับ 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 ส่ิงอํานวยความ

สะดวกและเทคโนโลยีที่ชวยนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในการส่ือสาร 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 ควรศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูปกครองเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการ

เรียนรวมของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) 
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาตามความคิดเห็น

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 คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน

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  



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

2226 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

บทนํา 

โลกปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ดวย                 

ความสลับซับซอนและเชื่อมโยงสวนตาง ๆ ของโลกใหเขาสูระบบเดียวกัน ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศไดยอ

โลกใหแคบลง การติดตอ ส่ือสาร แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร สามารถทําไดโดยไมมีขอบเขตจํากัดของเวลา ดวยความเร็วเพียง

เส้ียววินาที การเปล่ียนแปลงไมวาจุดหน่ึงจุดใดในโลกจะกระทบการะเทือนและรูกันทั่ว จากการเปล่ียนแปลงมหาศาล 

(ประเวศน มหารัตนสกุล. 2551 : 136) ทําใหองคการตาง ๆ ตองมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อใหเขากับสถานการณที่

เปนอยูในปจจุบัน  เพื่อความอยูรอดขององคการ กอใหเกิดการแขงขันกันมากขึ้นกวาเดิม ทําใหสังคมในยุคปจจุบันเปนโลกยุค

สังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Based Society and Economy) ความรูจึงกลายเปนส่ิงที่มีอํานาจ และมีอิทธิพล

อยางมากตอการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ประเทศ ภูมิภาค  และระดับโลก ประเทศที่สามารถสรางสังคมแหงความรู  หรือ

ขับเคล่ือนดวยสังคม ฐานความรูจะสามารถพัฒนาคนหรือประชากรใหมีคุณภาพและศักยภาพสูงและนําไปสูการพัฒนา

ประเทศใหมีคุณภาพและศักยภาพสูงเชนกัน ประเทศตาง ๆ จึงใชการศึกษาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ เพราะ

ความรูของคนในชาติเปนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตสังคมไทยจึงจําเปนตองเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรูเทาทัน และ

สามารถปรับเปล่ียนกระบวนทัศนของสังคม (ศักดิ์สิน  ชองดารากุล. 2550 : 9) 

สถานศึกษา ในฐานะที่เปนองคการที่ทําหนาที่ถายทอดความรู  พัฒนาทั้งดานสติปญญาและทักษะเพื่อเปนกําลังของ

สังคม จึงจําเปนที่จะตองจัดสภาพของสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อนําไปสูการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึง

เปนส่ิงสําคัญตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับความพึงพอใจตอคุณภาพของโรงเรียน  สถานศึกษาจึง

จําเปนตองหาทางปองกัน สรางความเขมแข็งของโรงเรียนใหเปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายใน

โรงเรียนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ เนนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการบริหาร

จัดการศึกษา สงเสริมความชวยเหลือ และความรวมมือทุกรูปแบบ ทําใหตองมีการหาแนวทางการเรียนรูใหแกองคการและ

ผูคนในองคการทั้งในระดับทีม ระดับบุคคล เพื่อแบงปนความรูและประสบการณ (พอหทัย ภิรมยศรี . 2554 : 2)

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดใหสถานศึกษาเปนหนวยปฏิบัติที่มี

ความสําคัญสูงสุด โดยเปนองคกรที่ทําหนาที่ใหบริการการศึกษาแกเยาวชนและประชาชนในเขตบริการโดยตรง และระบุให            

มีการปรับเปล่ียนระบบการบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษาผูเรียน และเทคโนโลยีทางการศึกษา กรมพัฒนาสังคมไทยให

เปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning Organization) และสถานศึกษาตองเปนองคการแหงการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2545 : 45) 

การนําแนวคิดองคการแหงการเรียนรูมาปรับใชกับองคการไดน้ัน บุคลากรในองคการตองรวมแรงรวมใจปฏิบัติ และ

ดํารงภารกิจตาง ๆ ขององคกร เพื่อใหองคการน้ัน สามารถพัฒนาไปสู การเปนองคการแหงการเรียนรูใหได โดยตองปฏิบัติ

ตามวินัย 5 ประการ คือ การมุงสูความเปนเลิศการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่เปดกวาง การสรางและสานวิสัยทัศน การ

เรียนรูรวมกันเปนทีม และการมีความคิดและความเขาใจเชิงระบบ การที่จะสามารถปฏิบัติตามวินัย 5 ประการนี้ไดน้ันภายใน

องคการตองมีการเก้ือกูลและพึงพาอาศัยกัน อาศัยพลังของการเรียนรูเปนกลุม พลังของการมองส่ิงตาง ๆ ในภาพรวม มอง 

ความเชื่อมโยง มองความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยางเปนระบบมองอนาคต มองเชิงบวก มองเห็นภาพความเปนจริง มอง

แบบไมยึดติด ลดอัตรา มองประโยชนหรือความมุงม่ัน เพื่อสวนรวมและอาศัยพลังของการเรียนรูรวมกัน การเปล่ียนแปลง

สภาพส่ิงที่เสมือนเปนจุดออนหรือปญหาใหกลายเปนจุดแข็ง เปนโอกาสหรือพลังในการดําเนินการขององคกรใหกาวไปในโลก

ที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว (สกล บุญสิน. 2555 : 46) 

ผลกระทบจากการอพยพเคล่ือนยายของประชากร และความนิยมในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงผูปกครองสวนใหญจึง

พาบุตรหลานไปเขาเรียนในเมือง สงผลใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 มีแนวโนม

เปนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนลงมาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ทําใหการจัดการศึกษาไมสามารถสะทอนคุณภาพ

และประสิทธิภาพไดอยางเพียงพอกลาวคือ เกิดการใชทรัพยากรอยางไมคุมคามีขอจํากัดดานการใชครู หรือไมสามารถจัดครูได
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ครบชั้นและขาดแคลนส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา ระบบการบริหารจัดการในองคการขาดความคลองตัวสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จึงไดกําหนดวิสัยทัศนเพื่อมุงสรางโอกาสทางการศึกษา ประสานความรวมมือทุกภาค

สวน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นฐานการเปนไทย พรอมกาวสูสากล โดยกําหนด 

กลยุทธ 4 กลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังน้ี กลยุทธที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับ

โอกาสในการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ กลยุทธที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ            

ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 : 2559. คนเม่ือ 29 มิถุนายน 

2560, จาก http://www.pattani2.go.th) จากขอความขางตนจะเห็นไดวาความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษามี

ความสําคัญตอการพัฒนาระบบการศึกษา ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและสนใจศึกษาเก่ียวกับ 

ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ทั้ง 5 ดาน 

ตลอดจนเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู เม่ือเปรียบเทียบกับเพศ อายุ 

วุฒิการศึกษา  ประสบการณในการสอน และขนาดสถานศึกษา ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในการพัฒนา และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหารในสถานศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลพื้นฐานที่จะใชในการวางแผน และแกปญหา             

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. ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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. ครูที่มีประสบการณในการสอนตางกัน มีความคิดเห็นตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตาม               

ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 แตกตางกัน 

 6. ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 แตกตางกัน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากร ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2                      

ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,231 คน 

                 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2                 

ปการศึกษา 2560 จํานวน 297 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยเทียบจากตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน(Krejcie 

and Morgan. 1970 : 607-610) แลวสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา 

จากน้ันใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก 

2. เครื่องมือและวิธีสรางเครื่องมือการวิจัย 

    2.1 เครื่องมือการวิจัย เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

                      ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) จํานวน 5 ขอ จําแนกเปนตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน และขนาด

สถานศึกษา 

                       ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 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 ดังน้ี 

2.2.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  

2.2.2 สรางแบบสอบถามเก่ียวกับความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 โดยพัฒนามาจากแบบสอบถามของสุพิชชา ถุงดํา (2555 : 

118-124) และธนวัฒน คัณทักษ (2556 : 151-160)  

2.2.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับความเปนองคการแหงการเรียนรูใน 5 องคประกอบ 

ตามแนวคิดของเซ็งเก (จรัส อติวิทยาภรณ. 2552: 134-135 ; อางอิงจาก Senge. 1990 : 97) 

2.2.4 นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาแกไขดานความครอบคลุมเน้ือหา ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมในการใชภาษา 

2.2.5 นําแบบสอบถาม เสนอผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหา (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 ซ่ึงเปนครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 

จํานวน 30 คน ไดแก ครูโรงเรียนบานมวงเตี้ย จํานวน 20 คน ครูโรงเรียนวัดนาประดู จํานวน 5 คน และครูโรงเรียนวัดนิคม

สถิต(ยางแดง) จํานวน 5 คน นําผลมาวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.916 

2.2.7 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใช และหาความเชื่อม่ันแลว นําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
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3. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

    ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ตามขั้นตอนดังน้ี 

     ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน และขนาด

สถานศึกษา วิเคราะหโดยคํานวณหาคาความถี่ คาเฉล่ีย และหาคารอยละ โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย 

     ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 วิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉล่ียที่คํานวณไดไปวิเคราะห

เทียบกับคะแนนเฉล่ียตามแนวของเบสท (Best. 1977 : 174) 

    วิเคราะหระดับความคิดเห็นของครู คาเฉล่ียของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลอยูใน

ระดับใด แสดงวา ความคิดเห็นตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 อยูในระดับน้ัน ทั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวของเบสท (Best. 1977 : 

174) 

4. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

    ดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

    4.1 ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางการ

วิจัย 

    4.2 นําหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปตตานี เขต 2 เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งนัดหมายเวลา และสถานที่ขอรับแบบสอบถามคืน 

    4.3 จัดสงแบบสอบถาม จํานวน 297 ฉบับ ใหแกครูในสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง และไดรับแบบสอบถาม

กลับคืนมา จํานวน 297 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

    4.4 เม่ือรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของการตอบแบบสอบถาม เพื่อ

นําไปวิเคราะหขอมูล 

 

สรุปผล 

1. ผลการศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยที่ความเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา ดานการเรียนรูเปนทีม มีคาเฉล่ียมากที่สุด และดานความรอบรูแหงตน มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 

2. ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2  จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน และ

ขนาดสถานศึกษา พบวา 

2.1 ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและ

รายดานไมแตกตางกัน 

2.2 ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามตัวแปรอายุ พบวา ครูที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็น ในภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการคิดอยางเปนระบบ แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดานการเรียนรูเปนทีม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดานการสราง

วิสัยทัศนรวม ดานแบบแผนความคิด และดานความรอบรูแหงตน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
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2.3 ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นใน

ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการคิดอยางเปนระบบ  ดาน                

การเรียนรูเปนทีม ดานการสรางวิสัยทัศนรวม ดานแบบแผนความคิด และดานความรอบรูแหงตน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .001  

2.4 ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามตัวแปรประสบการณในการสอน พบวา ครูที่มีประสบการณใน                 

การสอนตางกันมีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดาน             

การคิดอยางเปนระบบ ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการสรางวิสัยทัศนรวม ดานแบบแผนความคิด และดานความรอบรูแหงตนแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

2.5  ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตาม ตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบวา ครูที่ปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เม่ือพิจารณารายดาน 

พบวา ดานการเรียนรูเปนทีม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดานการสรางวิสัยทัศนรวม แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานแบบแผนความคิด และดานความรอบรูแหงตน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.001  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1 . ผลการศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยที่ความเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา ดานการเรียนรูเปนทีม มีคาเฉล่ียมากที่สุด และดานความรอบรูแหงตน มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ที่เปนเชนน้ีเพราะ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ไดมีการพัฒนาตนเองตามกลยุทธของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 โดยมีกลยุทธในการการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

สงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู เพื่อใหปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพและเต็มใจบริการ จึงสงผลบุคลากรมี

พฤติกรรมที่เอ้ือหรือสงเสริมใหสมาชิกทุกคนในองคการเกิดการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรูความสามารถและนําความรูน้ันมา

ใชใหเกิดประโยชนตอการทํางาน  และทําใหเกิดองคการแหงการเรียนรูขึ้นมาในสถานศึกษา ทั้งการใหความรูการฝกอบรม                             

การประชุมสัมมนา การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การระดมความคิด การสรางบรรยากาศ การมีวิสัยทัศน ซ่ึงสอดคลอง                  

กับงานวิจัยของ วารินทร เสมาลอม (2551 : 68) ไดศึกษาสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษา 

อําเภอวัฒนานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวาองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอ      

วัฒนานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 อภิปรายผลไดดังน้ี 

 2.1 ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามตัวแปรอายุ พบวา ครูที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็น                 

ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการคิดอยางเปนระบบ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดานการเรียนรูเปนทีม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ดานการสรางวิสัยทัศนรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ดานแบบแผนความคิด แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดานความรอบรูแหงตน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สอดคลองกับ
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สมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนน้ี เพราะวา ครูที่ทีชวงอายุ 20-30 ป มีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยูเสมอ 

พรอมแลกเปล่ียนความคิดเห็นใหม ใหทันกับปจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ดังน้ันจึงตองขวนขวายในการแสวงหา

ความรูอยางตอเน่ือง เพื่อใหสามารถเติบโตในทางสายงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของมานิต ปญญาวรรณศิริ (2550 : 105) 

ศึกษาเรื่อง การศึกษาการเปนองคการแหงการเรียนรูของการทางพิเศษแหงประเทศไทย พบวา พนักงานของการทางพิเศษ

แหงประเทศไทยที่มีอายุตางกันมีการปฏิบัติในการเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยรวมและดานการเอ้ืออํานาจใหแกบุคลากร

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  

 2.2 ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษาพบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมี

ความคิดเห็น ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการคิดอยางเปน

ระบบ ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการสรางวิสัยทัศนรวม ดานแบบแผนความคิด และดานความรอบรูแหงตน แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนน้ีเพราะครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวายอมมีความ

เขาใจ และมีความคาดหวังในความเปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวา ดังน้ันสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ควรสงเสริมการพัฒนาตนเอง ใหกับครูวุฒิการศึกษาปริญญาตรีใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของอิสรีย พงศกมลานนท (2551 : 98) ศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา จําแนกตาม          

วุฒิการศึกษา โดยรวมมีระดับการดําเนินงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.3 ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามตัวแปรประสบการณในการสอน พบวา ครูที่มี

ประสบการณในการสอนตางกันมีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เม่ือพิจารณา                     

รายดาน พบวา ดานการคิดอยางเปนระบบ ดานการเรียนรูเปนทีม  ดานการสรางวิสัยทัศนรวม ดานแบบแผนความคิด และ

ดานความรอบรูแหงตน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนน้ีเพราะ

การที่ผลการศึกษาเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะวาผูที่มีประสบการณนอยมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูส่ิงใหม ๆ เพื่อใหมีโอกาส

ใชความรูเปนฐานในการพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสูความกาวหนาในวิชาชีพตอไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุพิชชา ถุงดํา 

(2555 : 90-93) ศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอเมืองตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอเมืองตราด สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.4 ผลการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบวา ครูที่ปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เม่ือพิจารณา             

รายดาน พบวา ดานการเรียนรูเปนทีม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดานการสรางวิสัยทัศนรวม แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานแบบแผนความคิด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ                 

ดานความรอบรูแหงตน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนน้ีเพราะ

ขนาดสถานศึกษา จะสัมพันธกับจํานวนผูเรียน และจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก จะมี

จํานวนครูนอย ครูจึงมีความใกลชิด สนิทสนม และปฏิสัมพันธที่ดีตอกันมากกวาครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ                   

อีกทั้งครูทุกคนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น และรวมสรางวิสัยทัศน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยสิริกาญจน จิระสาคร (2553 : 46) ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและ
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ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด โดยรวมจําแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ 

ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาดานความรอบรูแหงตนใหกับครู โดยมีการเชิญบุคลากรภายนอกมาใหความรู 

คําแนะนํา สอนงาน สาธิตการสอนแกครู นอกจากน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเอง โดยการใหครูที่มี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีโอกาสไดเขารวมการอบรม สัมมนา และการพัฒนาตนเองในรูปแบบตาง ๆ   
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการ

ทํางาน ขนาดสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา กลุมตัวอยางเปนครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ปการศึกษา 2560 จํานวน 364 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูป

ของเครจซ่ี และมอรแกน แลวทําการสุมแบบแบงชั้น ตามเขตพื้นที่การศึกษา แลวใชวิธีการสุมอยางงาย โดยวิธีจับสลาก 

เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 

การทดสอบเอฟ ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

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 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ทําใหสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาของไทยอยางชัดเจน  โดยเฉพาะในระดับ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา ทั้งในดาน

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป จากบทบาทหนาที่ดังกลาวสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงถือไดวา

เปนสถาบันทางสังคมที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่สราง และพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ คือ เปนคนดี คนเกง และ

สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข        

ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีสวนสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษา จึงมีความจําเปนตองมีสมรรถนะการจัดการที่รอบรู 

เชี่ยวชาญ มีความชํานาญ รูปแบบของการบริหารจัดการตองปรับใหสอดคลองกับลักษณะขององคกรที่มีการเปล่ียนแปลงไป  

หากองคกรตองการพัฒนาไปสูเปาหมายที่กําหนดไว ควรตองมีการกําหนดใหมีระบบการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) 

แมคแคลแลนด (McClelland. 1973 : 1-14) ทําการศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะ พบวาผูที่ทํางานเกง ไมใชผูที่เรียนเกง แตตอง

สามารถปรับใชองคความรูและหลักการที่มีอยูใหเปนประโยชนตองานที่ทํา จึงเรียกผูน้ันวามี สมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน (ปฐติกา  

ปาริจฉัตต. 2557 : 2) โดยสมรรถนะหรือขีดความสามารถน้ันตองผานกระบวนการสะสมความรู ความชํานาญ การคนควาหา

ประสบการณอยางยาวนานเพราะปจจุบันตองอาศัยความรูหลาย ๆ ดาน มนุษยจึงจําเปนตองเรียนรูใหมากขึ้น ในการ

บริหารงานตาง ๆ ตองอาศัยความรู ทักษะความชํานาญและความสามารถในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ มีการนําเทคโนโลยีเขา

มาปรับใชใหเกิดประสิทธิภาพกับการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส เปาประสงคหลักมุงเนนใหผูบริหารมีสมรรถนะตามวิชาชีพเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 160) ซ่ึงสถานศึกษาเปนองคการระดับ

ปฏิบัติการที่สําคัญในการขับเคล่ือนใหเกิดการเปล่ียนแปลงตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพบนพื้นฐานความ

หลากหลายและแตกตางกันตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูมีสวนเก่ียวของวาผูเรียน

ทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษาที่

กําหนดไว ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําองคการ นับวาเปนผูที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองใชความรูความสามารถในการ

บริหารงาน โดยรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด นอกจากน้ีผูบริหารจําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวทางในการ

บริหารจัดการ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการศึกษา 

 จากที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส เพื่อปรับปรุงและนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนา

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตลอดจนพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิผล  

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  

 

2.1 เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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 ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส แตกตางกัน 

3.3 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส แตกตางกัน      

3.4 ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส แตกตางกัน     

3.5 ครูที่ปฏิบัติงานในขนาดสถานศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส แตกตางกัน 

3.6 ครูที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส แตกตางกัน 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง        

      4.1.1 ประชากร ไดแก ครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จังหวัดนราธิวาส  ปการศึกษา 2560 จํานวน 6,234 คน       

      4.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จังหวัดนราธิวาส ปการศึกษา 2560 จํานวน 364 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยเทียบจากตารางเครจซ่ีและมอรแกน 

(Krejcie and Morgan, 1970 : 607 - 608) และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามเขตพื้นที่

การศึกษา แลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก 

 

4.2 การสรางเคร่ืองมือ         

      4.2.1 ศึกษาเอกสารและที่เก่ียวของกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา    

      4.2.2 สรางแบบสอบถามโดยพัฒนามาจากแบบสอบถาม ของพิพัฒนพงศ  พรมจันทร(2551 : 101-107) 

อาดุลย  พรมแสง (2554 : 256) และรอซีนิง  บือราเฮง (2560 : 150-155)     

     4.2.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส           

     4.2.4 นําแบบสอบถามฉบับรางที่แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเสนอผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3  ทาน พิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยนํามาหาดัชนีความสอดคลอง IOC ระหวางขอคําถามกับ

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 ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด

นราธิวาส จํานวน 30 คน นําผลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน(Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ
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ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .967 

      4.2.6 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชและหาคาความเชื่อม่ันแลว นําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

  

4.3 วิธีดําเนินการเก็บขอมูล         

      4.3.1 ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณถึงผูอํานวยการสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม

ตัวอยาง                

     4.3.2 นําหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย  ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จังหวัดนราธิวาส เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งนัดหมายเวลาและสถานที่ขอรับแบบสอบถามคืน

     4.3.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 364 ฉบับ คิดเปนรอยละ 

100     4.3.4 เม่ือรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของการตอบแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะห

ขอมูล  

4.4 วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล     

      4.4.1 การวิเคราะหขอมูล 

  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 ใชการวิเคราะหหาความถี่ (Frequency) คาเฉล่ีย ( x )และหาคารอยละ (Percentage)  

  ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ีย ( x )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนํา

คาเฉล่ียที่คํานวณไดไปวิเคราะหเทียบกับคะแนนเฉล่ียตามแนวของเบสท (Best, 1977 : 174) 

  วิเคราะหระดับความคิดเห็นของครูถือวาคาเฉล่ียของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูให

ขอมูลอยูในระดับใดแสดงวาความคิดเห็นของครูตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส อยูในระดับน้ัน  กําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best, 1977 : 174) 

        4.4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

              การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 

     4.4.2.1 สถิติในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

             4.4.2.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามดวยวิธีการ

หาดัชนีความสอดคลอง 

             4.4.2.1.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (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 คาเฉล่ีย ( 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 ผลการศึกษาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการบริการท่ีดี มีคาเฉล่ีย

สูงทีสุ่ด และดานการวิเคราะหและสังเคราะห มีคาเฉล่ียต่ําที่สุด 

5.2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมไม

แตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการทํางานเปนทีม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5.3 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการวิเคราะหและสังเคราะห มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.4 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรประสบการณในการทํางาน พบวา ครูที่มีประสบการณในการ

ทํางานตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส  ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณารายดาน

พบวา ดานการบริการที่ดีและดานการมีวิสัยทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดานการพัฒนาตนเอง 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ ดานการทํางานเปนทีมและดานการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.5 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบวา ครูที่ปฏิบัติหนาที่ การสอนใน

สถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

ดานการบริการที่ดี  ดานการทํางานเปนทีมและดานการส่ือสารและจูงใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ  ดานการพัฒนาตนเอง และดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ดานการวิเคราะหและสังเคราะห และดานการมีวิสัยทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.6 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรเขตพื้นที่การศึกษา พบวา ครูที่ปฏิบัติหนาที่การสอนในเขตพื้นที่

แตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการพัฒนาตนเอง ดานการทํางานเปนทีม ดาน

การวิเคราะหและสังเคราะห และดานการส่ือสารและจูงใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

2238 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

6. อภิปรายผลการวิจัย  

 

6.1 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จังหวัดนราธิวาส ภาพรวมอยูในระดับมาก เพื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานการบริการที่ดีมี

คาเฉล่ียสูงที่สุด และดานที่มีคาเฉล่ียต่ําทีสุด คือ ดานการวิเคราะหและสังเคราะห ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ ผูอํานวยการ

สถานศึกษาเปนบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่มี

ความสําคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดาน

การบริการที่ดีมีคาเฉล่ียสูงสุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนที่ที่บริการดานความรู ถือวาการใหบริการ

เปนส่ิงสําคัญที่สุด ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูใหบริการแกนักเรียน ผูปกครอง คนในชุมชน และผู

ที่มาติดตอราชการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุจิตรา ยีหวังเจริญ (2554 : 123) ไดศึกษาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ระดับสมรรถนะผูบริหารดานความสัมพันธกับผูอ่ืน การมุงผลสัมฤทธ์ิ และ

การมีวิสัยทัศน ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

6.2 ผลการเปรียบเทียบระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม

แตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการทํางานเปนทีม มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาเฉล่ียของครูเพศชายมากกวาคาเฉล่ียของครูเพศหญิง ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา 

ความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การรับรูเก่ียวกับการบริหารงาน การกําหนดวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษามีความ

ชัดเจนทําใหครูเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของกลมพัชร  หินแกว (2555 : 108) ศึกษาสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกันมี

ความคิดเห็นตอสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ในภาพรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะหลัก

ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ดานการทํางานเปนทีม สวนดานอ่ืน ๆ ไม

แตกตางกัน   

6.3 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความ

คิดเห็นในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการวิเคราะหและสังเคราะห มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที ่.05  ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถคนควาหาความรูไดดวยตนเองจาก

การสืบคนทางอินเตอรเน็ต และพบวาดานการวิเคราะหและสังเคราะหมีความแตกตางกัน  เน่ืองจากการวิเคราะหและ

สังเคราะหจะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถสูงจึงทําใหครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีคาเฉล่ียสูงกวาครูที่มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลองกับผลงานการวิจัยของอับดุลการี  สาเมาะ (2554 : 104) ศึกษาสมรรถนะการบริหารของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวา ครู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนะตอสมรรถนะการบริหาร

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน   

6.4 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรประสบการณในการทํางาน พบวา ครูที่มีประสบการณในการ

ทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เม่ือพิจารณารายดาน 
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พบวา ดานการบริการที่ดีและดานการมีวิสัยทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดานการพัฒนาตนเอง 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ ดานการทํางานเปนทีมและดานการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาเปน

ผูบริหารยุคใหม มีความรูความสามารถในการจัดการที่นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในสถานศึกษา และกาวทันตอการ

เปล่ียนแปลงของโลกปจจุบัน ซ่ึงครูที่มีประสบการณในการทํางานตั้งแต 10 – 20 ป เปนครูที่สะสมประสบการณมากมาย เปน

ผูที่มีความรูความสามารถมาก สอดรับกับแนวคิดทีท่ันสมัยของผูบริหารสถานศึกษา ทําใหมุมมองและทัศนคติความคิดเห็นตอ

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางจากครูที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 10 ป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ

สุภาพร  ศรีวัฒนพงศ (2557 : 115) ศึกษาสมรรถนะและความตองการในการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จําแนกตามประสบการณ โดยภาพรวม พบวา แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

6.5 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบวา ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาด

ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

ดานการบริการที่ดี  ดานการทํางานเปนทีมและดานการส่ือสารและจูงใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ  ดานการพัฒนาตนเอง และดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ดานการวิเคราะหและสังเคราะห และดานการมีวิสัยทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปน

เชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญและผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง มีปจจัยในการบริหารที ่

เพียบพรอมมากกวา โดยผูบริหารสามารถเลือกใชบุคลากรที่เหมาะสมตาง ๆ ไดมากกวาผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก อันจะ

สงผลใหเกิดความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงแตกตางจากโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญที่ขาดแคลน

บุคลากรในการปฏิบัติหนาที่สอนและงานดานอ่ืน ๆ บางครั้งผูบริหารจะตองจัดบุคลากรที่อาจไมเชี่ยวชาญหรือชํานาญไปทํา

หนาที่แทน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปาริชาติ  คํากอง (2556 : 65) ศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอบึงโขงหลง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบวา สมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอบึงโขงหลง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จําแนกตาม

ประเภทโรงเรียน พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6.6 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปรเขตพื้นที่การศึกษา พบวา ครูที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตางกัน มี

ความคิดเห็นในภาพรวมไมแตกตางกัน ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ บริบทพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสมีประชากรที่หลากหลาย

ทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ปญหาความไมปลอดภัยที่เกิดจากเหตุการณความไมสงบน้ัน ทําใหแตละเขตพื้นที่

การศึกษาไดรับผลกระทบที่เหมือน ๆ กัน จึงมีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาเปนไปแนวเดียวกัน 

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 

  

8. เอกสารอางอิง  

 

กมลพัชร หินแกว. (2555). สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2. วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร.ี  

ปฐติกา ปาริจฉัตต. (2557). การศึกษาสมรรถนะการบริการที่ดีของผูบริหารโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1. สารนิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ปาริชาต ิคํากอง. (2556). สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอบึงโขงหลง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ. วิทยานิพนธ คุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม. 

สํานักคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. (2553). คูมือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : คูมือสมรรถนะหลัก. 

กรุงเทพฯ : ประชุมชาง. 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (2554). รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. พิมพครั้งม่ี 2. กรุงเทพฯ : 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา.  

สุจิตรา ยีหวังเจริญ. (2554). สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต. วิทยานิพนธ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

สุภาพร ศีวัฒนพงศ. (2557). การศึกษาสมรรถนะและความตองการในการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1. วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

อับดุลการี สาเมาะ. (2554). สมรรถนะการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1. สารนิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

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. 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2241 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธาน ี

Factors Influencing the Decision Making to Study Electrical Engineering in 

Ratchathani University 
 

กนกกาญจน ศรีสรุินทร1* มยุรา ต้ังจาตุรันต1 และอภินันทน มัณยานนท2 

 
1ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี 

2รองศาสตราจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี 
*Iying2001@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเลือกเรียนสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟามหาวิทยาลัยราชธานี ในดานสวนตัว ดานที่เก่ียวของกับวิชาชีพ        

ดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม ดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา และเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเลือกเรียน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาในมหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 

42 คน การวิจัยครั้งน้ีไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ

คํานวณหาคาสถิติ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาเฉล่ียประชากรแบบขางเดียว 

และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบวา ปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คือ  ปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานที่เก่ียวของกับวิชาชีพ ปจจัยดานหลักสูตรและสถาบัน 

การศึกษา และปจจัยดานเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม โดยในภาพรวมปจจัยทั้ง 4 ดานมีผลตอการเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

ในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.84, S.D. = 0.89) นอกจากน้ียังพบปญหาและอุปสรรคในการเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาของ

นักศึกษาเม่ือเขามาศึกษาแลว พบวา นักศึกษายังมีปญหาในดานเน้ือหาของหลักสูตร ดานส่ือการสอน 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 และส่ิงแวดลอม การ

จัดระบบการศึกษาที่จะใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศน้ัน สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเปน

สถาบันที่จัดใหผูเรียน ไดเรียนรูและมีประสบการณ มีการพัฒนาความรูความสามารถในสาขาวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะการ

ประยุกตทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ มีการริเริ่มการพัฒนาทั้งทางวิชาการและงานวิจัย การสรางสรรคและเผยแพรความรู ไปสูการ

พัฒนาประเทศโดยการเปดสอนสาขาวิชาที่หลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกศึกษาเพิ่มมากขึ้น สถาบัน

ระดับอุดมศึกษาตาง ๆ จึงไดจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงตามกระแสความนิยมและความตองการศึกษา

ของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดานวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงเปนสาขาที่มีผูเรียนใหความสนใจใน

ระดับตน ๆ ของแตละสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี ผู เรียนใหความสําคัญและคาดหวังจากการสําเร็จการศึกษาในสาขา

วิศวกรรมศาสตรดังกลาวแลวสามารถประกอบอาชีพไดอยางม่ันคง มีรายไดที่ดี เปนที่ยอมรับในสังคม  

มหาวิทยาลัยราชธานี เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จัดการเรียนการสอนคณะ

วิศวกรรมศาสตร ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอยางตอเน่ือง ตั้งแตปการศึกษา 2539 จนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตาม ในระยะ 2-3 

ปที่ผานมา จํานวนนักศึกษาที่มาสมัครสอบเขาศึกษาตอที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานีมีแนวโนมลดลง  อาจ

เน่ืองจากการแยงชิงสวนแบงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในภาครัฐและเอกชนมีอัตราคอนขางสูง และจากการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในป พ.ศ. 2549 ทําใหการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการแขงขันกัน

มากขึ้น มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนตองปรับกลยุทธการตลาดเพื่อแยงชิงสวนแบงนักศึกษาใหไดมากที่สุด  

จากสภาพปญหาการรับนักศึกษาที่ไมเปนไปตามเปาหมายในแตละป จํานวนนักศึกษาที่มีแนวโนมลดลงอยาง

ตอเน่ือง ผูวิจัยในฐานะของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชธานี มีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิเคราะหปจจัยที่ มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธานี เพื่อมหาวิทยาลัย

สามารถนําขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผน สรางกลยุทธที่หลากหลายในการดึงนักศึกษา หาวิธีการในการชักจูงและโนมนาวให

ประชาชนสนใจสมัครเขาศึกษากับทางมหาวิทยาลัยราชธานีใหมากยิ่งขึ้น และอาจตองมองหากลุมเปาหมายใหม ๆ โดยเฉพาะ

กลุมผูที่ตองการปรับวุฒิการศึกษาที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งปรับปรุงหรือแกไขแผนการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียน ทั้งน้ีเพื่อเปนแนวทางในการสรางกลยุทธรับนักศึกษา และผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาที่มีคุณภาพ

ออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา         

ในดานสวนตัว ดานที่เก่ียวของกับวิชาชีพ ดานเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม ดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา 

2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยราชธานี 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา อยูในระดับมาก ไดแก ดานสวนตัว ดานการ

ประกอบอาชีพ ดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม และดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา 

2. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แตกตางกันตามอาย ุ

3. ปจจัยที่มีผลตอการตดัสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แตกตางกันตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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4. วิธีการดําเนินงาน 

4.1 ประชากรเปาหมาย 

 ประชากรเปาหมายของการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา 

2560 เก็บขอมูลโดยวิธีสํามะโน (Census) จากประชากรทั้งหมด จํานวน 42 คน 

4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เปนแบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลนักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปด 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานสวนตัว (ขอคําถาม 6 ขอ) ปจจัยดานที่เก่ียวของกับวิชาชีพ (ขอคําถาม 7 

ขอ) ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม (ขอคําถาม 7 ขอ) และปจจัยดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา (ขอคําถาม 5 

ขอ) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด  

 สวนที่ 3 เปนคําถามปลายเปด โดยทําการสอบถามถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาดานอ่ืน  ๆ

ปญหาและอุปสรรคในการเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (เม่ือเขาทําการศึกษาแลว) 

 การจัดเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กับประชากรเปาหมายทั้งหมด จํานวน 42 ชุด 

4.3 การวิเคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 

 4.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการใชพรรณนารายละเอียด เก่ียวกับปจจัยตาง ๆ โดยหา

อัตรารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชอธิบายคุณสมบัติทั่วไป

ของประชากรที่ศึกษา 

 ในสวนที่เปนคําถามปลายเปดจะมีการวิเคราะห เพื่อใชประกอบการเขียนรายงาน  

 4.3.2 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  

  4.3.2.1 การทดสอบประชากรแบบขางเดียว (One Sample T-Test) เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน โดย

ผูวิจัยกําหนดระดับความเชื่อม่ัน 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 โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ัน 95% (ระดับนัยสําคัญ α = 0.05) ถาผลการทดสอบไดคา

ระดับนัยสําคัญที่คํานวณได (Sig.) นอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด (α) แสดงวาจะปฏิเสธสมมตฐิานหลัก 

4.4 การแปลความหมายคาเฉล่ีย  ผูวิจัยไดกําหนดไว 5 ระดับ โดยกําหนดใหมีคะแนนระหวาง 1-5 มาหาคาเฉล่ีย 

(Mean) ใชเกณฑดังน้ี  (ธานินท.2548) 

ระดับคะแนนเฉล่ีย 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 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

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  

วุฒิการศึกษาเดิมที่ใชในการสมัครเขาเรียนสวนใหญเปนวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 36 คน คิด

เปนรอยละ 85.71 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 9.52 และระดับ ปวช. จํานวน 2 คน คิดเปน

รอยละ 4.76 ตามลําดับ  

นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับปริญญาตรี 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 คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต 3.51 ขึ้นไป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 11.90 และ คะแนนเฉล่ียสะสม

ตั้งแต 2.00 ลงมา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.38   

อาชีพของผูปกครองสวนใหญเปนเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 40.47 และรายไดรวมของครอบครัวตอเดือน

โดยประมาณนอยกวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.95  

 

5.2 ลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชธานี คือ  

คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ในปจจัยดาน

สวนตัว ปจจัยดานที่เก่ียวของกับวิชาชีพ ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม และปจจัยดานหลักสูตรและสถาบันศึกษา 

ดังตาราง 

 

ตารางที่ 1 ปจจัยหลักที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ปจจัย Mean S.D. ระดับ 

1. ดานสวนตัว 

2. ดานที่เก่ียวของกับวิชาชีพ 

3. ดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 

4. ดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา 

3.95 

3.79 

3.91 

3.68 

0.77 

0.66 

1.18 

0.83 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.84 0.89 มาก 
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ตารางที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 ปจจัย Mean S.D. ระดับ 

 ดานสวนตัว    

1. เปนวิชาชีพตนเองที่สนใจ 4.10 0.73 มาก 

2. เหมาะสมกับความรูความสามารถของตนเอง 3.67 0.69 มาก 

3. ตองการไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น 3.90 0.93 มาก 

4. ตองการมีเพื่อนและสังคม 3.64 0.76 มาก 

5. ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถที่มีอยู 4.07 0.71 มาก 

6. เปนวิชาชีพที่สามารถพัฒนาตนเองไปสูความกาวหนาได 4.33 0.53 มาก 

 ดานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ    

7. เปนสาขาวิชาที่จบแลวหางานทําไดงายกวาสาขาวิชาอ่ืน 3.71 0.67 มาก 

8. ลักษณะงานทีท่ําไมตองยุงเก่ียวกับบุคคลอ่ืนมากนัก 3.29 0.77 ปานกลาง 

9. เปนวิชาชีพที่ม่ันคงและกาวหนา 4.05 0.62 มาก 

10. เปนสาขาวิชาที่สรางรายไดสูง 3.95 0.54 มาก 

11. เปนอาชีพที่มีเกียรติและไดรับการยกยองในสังคม 3.74 0.54 มาก 

12. เปนสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพไดหลายดานมากกวา

สาขาวิชาอ่ืน ๆ  

3.83 0.66 มาก 

13. เปนสาขาวิชาที่จบแลวสามารถประกอบกิจการของตนเองได 3.93 0.51 มาก 

 ดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม    

14. เน่ืองจากตลาดแรงงานในปจจุบันมีความตองการสูง 4.24 0.58 มาก 

15. เปนสาขาวิชาที่สามารถทํางานพิเศษระหวางเรียนได 4.19 0.86 มาก 

16. สามารถสรางฐานะทางการเงินของครอบครัวใหดีขึ้นกวาเดิม 4.48 0.63 มาก 

17. เลือกเรียนตามคําแนะนําของผูปกครอง  ญาติ พี่ นอง  4.17 1.17 มาก 

18. เลือกเรียนตามเพื่อน 3.88 1.35 มาก 

19. เลือกเรียนตามคําแนะนําจากฝายแนะแนว 3.40 1.43 ปานกลาง 

20. ไดรับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาจากสถานศึกษา 

3.02 1.29 ปานกลาง 

 ดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา    

21. หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร 4.17 0.58 มาก 

22. หลักสูตรเก่ียวของกับงานที่ทําหรือกําลังจะทํา 3.93 0.71 มาก 

23. การประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย 3.14 0.98 ปานกลาง 

24. ชื่อเสียง มาตรฐานและคุณภาพของมหาวิทยาลัย 3.38 0.70 ปานกลาง 

25. ชื่อเสียง คุณภาพของอาจารยและผูทรงคุณวุฒิ 3.76 0.73 มาก 

 รวม 3.84 0.89 มาก 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2247 

ลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จากคําถามเรียงตามลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปหานอย 10 อันดับแรก ดังตาราง 

ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 

 ปจจัย Mean S.D. 

1. สามารถสรางฐานะทางการเงินของครอบครัวใหดีขึ้นกวาเดิม 4.48 0.63 

2. เปนวิชาชีพที่สามารถพัฒนาตนเองไปสูความกาวหนาได 4.33 0.53 

3. เน่ืองจากตลาดแรงงานในปจจุบันมีความตองการสูง 4.24 0.58 

4. เปนสาขาวิชาที่สามารถทํางานพิเศษระหวางเรียนได 4.19 0.86 

5. เลือกเรียนตามคําแนะนําของผูปกครอง  ญาติ พี่ นอง  4.17 1.17 

6. หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร 4.17 0.58 

7. เปนวิชาชีพตนเองที่สนใจ 4.10 0.73 

8. ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถที่มีอยู 4.07 0.71 

9. เปนวิชาชีพที่ม่ันคงและกาวหนา 4.05 0.62 

10. เปนสาขาวิชาที่สรางรายไดสูง 3.95 0.54 

 

5.3 ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1  

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา อยูในระดับมาก ไดแก ดานสวนตัว ปจจัยดาน

เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม และดานการประกอบอาชีพ โดยดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา อยูในระดับมาก ดังน้ี 

5.3.1 ดานสวนตัว  นักศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เน่ืองจาก เปนวิชาชีพตนเองที่สนใจ 

ตองการไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถที่มีอยู และเปนวิชาชีพที่สามารถพัฒนาตนเองไปสู

ความกาวหนาไดดานที่เก่ียวของกับวิชาชีพ 

5.3.2 ดานที่เก่ียวของกับวิชาชีพ  นักศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เน่ืองจากเปนวิชาชีพที่ม่ันคง

และกาวหนา  และเปนสาขาวิชาที่สรางรายไดสูง  

5.3.3 ดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม นักศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เ น่ืองจาก

ตลาดแรงงานในปจจุบันมีความตองการสูง สามารถทํางานพิเศษระหวางเรียนได และสามารถสรางฐานะทางการเงินของ

ครอบครัวใหดีขึ้นกวาเดิม  

5.3.4 ดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา นักศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เพราะเปนสาขาวิชา

ที่หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร  และหลักสูตรเก่ียวของกับงานที่ทํา 

 

5.4 ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2-3 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ของนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยราชธานี โดยจําแนกตามอายุ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับปริญญาตรี สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี  

5 .4 .1 นักศึกษาที่มีอายุแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธานี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ในดานสวนตัว ดานที่เ ก่ียวของกับวิชาชีพ ดานเศรษฐกิจ สังคมและ

ส่ิงแวดลอม และในดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา 
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5 .4 .2 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก

เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธานี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05  โดยใหความสําคัญตอ

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ในดานสวนตัว ดานที่เก่ียวของกับวิชาชีพคือ ดานเศรษฐกิจ 

สังคมและส่ิงแวดลอม และในดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา 

 

5.5 ปญหาและอุปสรรคในการเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธานี (เม่ือเขามาศึกษาแลว) 

พบวา  

5.5.1 เปนสาขาวิชาที่เรียนยากมาก ตองมีความขยันและตั้งใจในการศึกษา  

5.5.2 การทําความเขาใจในเน้ือหาวิชาเรียน 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 ดานที่เก่ียวของกับวิชาชีพ ดานหลักสูตร

และสถาบันการศึกษา และดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม เม่ือนํามาจัดอันดับจะพบวา นักศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธานี เลือกเรียนวิศวกรรมไฟฟา อันดับที่ 1 สามารถสรางฐานะทางการเงินของครอบครัวใหดี

ขึ้นกวาเดิม  อันดับที่ 2 เปนวิชาชีพที่สามารถพัฒนาตนเองไปสูความกาวหนาได อันดับที่ 3 เน่ืองจากตลาดแรงงานในปจจุบัน

มีความตองการสูง ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยหลายทาน อาทิ งานวิจัยของอัจฉรา หอมจรรยา (2545) ศึกษาเรื่องปจจัยจูงใจ

ที่ปผลตอการเลือกอาชีพของ บัณฑิตใหมระดับปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัย บูรพา พบวา

ปจจัยที่ปผลตอการตัดสินใจของบัณฑิต ใหมระดับปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา 

ไดแก เกรดเฉล่ีย รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัว ลักษณะองคกรที่มุงหวังเขาทํางาน บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

ปจจัยดานคาตอบแทนและสวัสดิการความม่ันคงในงาน โอกาสในการแสดงความรู ความสามารถ โอกาสในการพัฒนาตนเอง 

และความมีชื่อเสียงของหนวยงาน งานวิจัยของพล เหลืองรังษี (2546) ศึกษาเรื่องปจจัยที่เปนแรงจงใจในการเลือกศึกษาตอ 

ระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2546 สถาบันราชภัฎกลุมรัตนโกสินทร พบวาแรงจูงใจในการเขาศึกษา

ตอในสถาบันราชภัฎกลุมรัตนโกสินทรมี ปจจัยที่เปนแรงจูงใจ คือ มีปจจัยดานเหตุผลสวนตัว ดานลักษณะของสถาบัน ดาน

บุคคลที่เก่ียวของ ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ มีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 งานวิจัยของศิริชัย เติมโชคเกษม (2553) ศึกษาเรื่องส่ือและปจจัยที่มีผลตอความสนใจในการ

เลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. พบวา ส่ือ และปจจัยมีผลตอความสนใจใน

การเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมีความคิดเห็นวา ปจจัยของส่ือ 

ปจจัยของการยอมรับจากภายนอก ปจจัยสภาพแวดลอม รวมทั้งทางดานชื่อเสียงโดยรวมอยูในระดับดี งานวิจัยของธนกฤต 

ยืนยงเดชา (2554) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนอันดับหน่ึงของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยที่ มีผลตอการเลือกศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนอันดับหน่ึง คือปจจัยดานผลิตภัณฑคือ การผลิตบัณฑิตเปนจํานวนมาก จบจาก

สถาบันน้ีแลวมีโอกาสในการประกอบอาชีพสูง ปจจัยดานราคา ทั้งในเรื่องของคาหนวยกิตและคาครองชีพในการศึกษาใน

มหาวิทยาลัย และปจจัยเรื่องมหาวิทยาลัยใกลภูมิลําเนา  
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จากการทดสอบสมมติฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แตกตางกันตามอายุ 

พบวา นักศึกษาที่มีอายุมากจะใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา โดยให

ความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ในดานสวนตัว ดานที่เก่ียวของกับวิชาชีพ ดาน

เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม และในดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา มากกว านักศึกษาที่มีอายุนอย สอดคลองกับ

งานวิจัยของปทมา วิชิตะกุล (2554) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา นักศึกษาที่มีอายุมากจะมีระดับความคิดเห็นตอดานองคประกอบภายในในดานความรูความ

สนใจในสาขาวิศวกรรมศาสตร ความถนัด ความเชื่อในคานิยมและความรูสึกรับผิดชอบตอวิชาชีพที่ศึกษามากกวานักศึกษาที่มี

อายุนอย 

จากการทดสอบสมมติฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แตกตางกันตาม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีจะใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก

เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา โดยใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ในดาน

สวนตัว ดานที่เก่ียวของกับวิชาชีพ ดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม และในดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา มากกวา

นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มักเปนผูมีชอบในการเรียน มีความขยัน 

ตั้งใจเรียน มีเปาหมายในชีวิต ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอในมหาวิทยาลัย ซ่ึงสอดคลองกับเมธาวี สุขปาน (2556) ได

ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนักเรียน 

กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดกับปจจัยดานความชอบและ

ความถนัดของสวนตัวมากที่สุด 

 

7. บทสรุป 

การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟามหาวิทยาลัยราชธานี พบวาปจจัยและ

ลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

มหาวิทยาลัยราชธานี คือ (1) ปจจัยดานสวนตัว (2) ปจจัยดานที่เก่ียวของกับวิชาชีพ (3) ดานเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม 

และ (4) ดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา โดยในภาพรวมปจจัยที่มีผลตอการเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาในระดับมาก 

ไดแก ปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานที่เก่ียวของกับวิชาชีพ ดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษา และปจจัยดานเศรษฐกิจสังคม

และส่ิงแวดลอม และผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาของนักศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชธานี ในแตละดาน จําแนกตามอายุ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับปริญญาตรี 

แตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  

 

8. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

 จากผลของการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางใหกับผูบริหาร คณาจารย และบุคคลที่เก่ียวของ ได

นําไปปรับปรุง และการใหคําปรึกษา แนะนํากับนักศึกษา เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิมากยิ่งขึ้น

ดังตอไปน้ี 

 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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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของของผูบริหารสถานศกึษา

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ

การทํางาน และขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางเปนครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 14 ปการศึกษา 2560 จํานวน 298 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน 

แลวทําการสุมแบบแบงชั้น ตามขนาดสถานศึกษา แลวใชวิธีการสุมอยางงาย โดยวิธีจับสลากเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .842 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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) ไดจัดใหมีการสอบวัดระดับน้ัน มีความสําคัญคือ เปนการควบคุมคุณภาพการจัด

การศึกษาใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน เน่ืองจากในทางปฏิบัติสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใชเอง  

จัดการเรียนการสอน วัดผล ประเมินผล ตัดสินผลการเรียน และตัดสินการจบหลักสูตรดวยตนเอง ดังน้ันดวยความคาดหวัง 

ที่จะใหนักเรียนไทย มีความรู และสมรรถนะที่เปนแกนกลางจํานวนหน่ึงในลักษณะใกลเคียงกัน ก็จําเปนตองมีเครื่องมือกลาง

คือแบบทดสอบระดับชาติ เพื่อตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพในสวนที่เปนมาตรฐานการเรียนรูกลางของประเทศ และในป

การศึกษา 2559 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีผลคะแนนเฉล่ียภาพรวมและรายดานสูงกวาประเทศ 

หากดูขอมูลยอนหลังสามป (2557-2559) ก็จะพบวามีคะแนนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง และจากผลการประเมินคุณภาพภายในของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปการศึกษา 2559 มีผลการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 27 โรงเรียนในภาพรวมอยูในระดับดีมาก (สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 . สืบคนเม่ือวันที่  8 ตุลาคม 2560, จากhttp://www.sesao14.org) 

จากภาระงานดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขันพื้นฐานของ

โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ซ่ึงผลจากการศึกษาครั้งน้ีจะชวยเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไข

ปญหา เสริมสราง พัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อีกทั้งจะไดสงเสริมและกระตุนใหเกิดแนวทางการ

จัดการศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาใหเปนไปอยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหนักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษา

สามารถพัฒนาตนเองจนเปนทรัพยากรที่มีคุณคาเพียงพอตอการดํารงตนในชีวิตประจําวันไดดีตามศักยภาพของแตละบุคคล 

นอกจากน้ีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จะไดทราบถึงการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน 

ดานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนขอมูลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานํามาเปนแนวทางในการ

สงเสริมพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบถูกตองมุงสูเปาหมายของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแตละบุคคล และพรอมที่จะรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน  

และประเมินคุณภาพการศึกษาไดอยางม่ันใจตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 

2.1  เพื่อศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และขนาด

สถานศึกษา 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

3.1  การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 14 อยูในระดับมาก  

3.2  ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

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 ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 แตกตางกัน 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง        

      4.1.1 ประชากร ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  

ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,987 คน              

     4.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  

ปการศึกษา 2560 จํานวน 298 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie 

and Morgan. 1970 : 608 - 610) แลวทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา 

จากน้ันทําการสุมอยางงาย (Sampling Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก 
 

4.2 การสรางเคร่ืองมือ         

      4.2.1 ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยอาศัยกรอบมาตรฐานตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ 8 ดาน ไดแก 1) ดานการกําหนดมาตรฐานของการศึกษา 2) ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3) ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดานการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ดานการจัดใหมี

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา 7) ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน 8)การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง           

     4.2.2 ศึกษารูปแบบ และวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร และงานวิจัยเก่ียวกับการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาแบบสอบถามตามการสรางเครื่องมือตามแบบสอบถามของ กรพินธุ นามบุญเรือง. 

(2556 : 128 - 139) ณัฐกฤษฎ กาญจนาธิวัฒน. (2558 : 118 - 125) และโรงเรียนคลองลานวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (สืบคนเม่ือ 8 สิงหาคม 2560, จาก http://www.klvschool.com)       

4.2.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14       

      4.2.4 นําแบบสอบถามฉบับรางที่แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ เสนอผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3  ทาน พิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยนํามาหาดัชนีความสอดคลอง IOC ระหวางขอคําถามกับ

วัตถุประสงคหรือนิยามศัพทเฉพาะไดขอคําถามที่มีคาระหวาง  0.67 ขึ้นไป ถาขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 

0.67  นําไปปรับปรุง แลวนําแบบสอบถามปรับปรุงแกไขใหสมบูรณอีกครั้ง       

    4.2.5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try  Out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

และมีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 14 จํานวน 30 คน นําผลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิของ 
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ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .842 

      4.2.6 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชและหาคาความเชื่อม่ันแลว 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 ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมด  

จํานวน 298 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.54             

    4.3.4 นําแบบสอบถามเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย และสมมติฐานของการวิจัย 

4.4 วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล     

      4.4.1 การวิเคราะหขอมูล 

  ใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 ใชการวิเคราะหหาความถี่ (Frequency) คาเฉล่ีย ( x ) และหาคารอยละ (Percentage)  

  ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ีย ( x ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

แลวนําคาเฉล่ียที่คํานวณไดไปวิเคราะหเทียบกับคะแนนเฉล่ีย โดยใชเกณฑการประเมินตามแนวคิดของเบสทและคาหน  

(Best and  Kahn.  1993 : 247) 

     4.4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

              การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป   

     4.4.2.1 สถิติในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

             4.4.2.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามดวยวิธีการ

หาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

             4.4.2.1.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha – Coefficient) 

                4.4.2.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

             4.2.2.2.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติ ดังน้ี  

              4.2.2.2.1.1 คาความถี่ (Frequencies)     

                         4.2.2.2.1.2 คารอยละ (Percentage) 

   4.4.2.3 ระดับความคิดเห็นของครูตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ใชสถิติ ดังน้ี    

4.4.2.3.1 คาเฉล่ีย ( 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

ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เม่ือพบนัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยใชการ

เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison Test) โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
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5. ผลการวิจัย  
 

5.1  การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา การจัดทํารายงาน

ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในมีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง และดานการกําหนดมาตรฐานของการศึกษา ตามลําดับ และดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ดานการจัดทําแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศกึษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

5.2  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็น

เก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 พบวาครูเพศหญิงมีคาเฉล่ียสูงกวาครูเพศชาย 

5.3  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยจําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

5.4  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยจําแนกตามตัวแปรประสบการณการทํางาน พบวาครูที่ มี

ประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษาใน

ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการจัดทํา

รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน และการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการกําหนดมาตรฐานของการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาที่มุงคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศไมแตกตางกัน 

5.5  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยจําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบวาครูที่ปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวม 

และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
 

6.1  การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของสุจิตรา ภูแขงหมอก 

(2555 : 70) ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 สังกัดนครเทศบาล

แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบวา ครูผูสอนมีทัศนคติตอการการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยที่ผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยมุงเนนการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

(SAR) ที่เปนเสมือนหลักฐานในการดําเนินงานตลอดปการศึกษา เพื่อไดทราบถึงผลการทํางานประจําปของครูทุกทาน ตาม
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ความเปนจริง และสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังคํานึงถึงการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เปนไปอยางตอเน่ืองและ

สมํ่าเสมอ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน บุคลากร และนักเรียน มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ

สถานศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน ทั้งน้ีในทุกปลายปการศึกษามีการคัดเลือกครู เพื่อมอบรางวัลครูดีเดน

ประจําปเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาของครู เชนเดียวกับผลการวิจัยของนูรุดีน อาดํา (2556 : 93) ไดทําการวิจัยเรื่อง 

การมีสวนรวมในกระบวนการประกัน คุณภาพการศึกษาแบบอิสลาม ในการมีสวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด

ปตตานี 127 พบวา ระดับการมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอิสลามในโรงเรียน เอกชนสอนศาสนา

อิสลามในจังหวัดปตตานี โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

6.2  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็น

เก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว เม่ือพิจารณารายดานพบวา การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การกําหนดมาตรฐานของ

การศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .001 โดยครูเพศหญิงมีคาเฉล่ียสูงกวาครูเพศชาย แตการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน และดานการจัดใหมี

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูที่มีเพศตางกัน มีการรับร ูเก่ียวกับการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 แตกตางกัน 

โดยครูเพศหญิงจะรับรูแนวทางการดําเนินงาน  หรืออาจจะมีบทบาทหนาที่  และมีความละเอียดออนในการทําความเขาใจ

มากกวาครูเพศชาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สถาพร ไตรพิษ (2559 : 94) ศึกษาความคิดเห็นของครูทีมีตอ การประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียนศูนยอํานวยการเครือขายภูผายล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวาครูทีม่ีเพศตางกัน 

มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกัน 

6.3  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยจําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปจจัยหลายอยาง เชน การที่ครูในสถานศึกษาไดรับการ

ปฏิบัติอยางเสมอภาค และมีความเทาเทียมกันในเรื่องวุฒิการศึกษา เน่ืองจากการทํางานภายในโรงเรียนผูบริหารสถานศึกษา 

ไมมีการแบงระดับ หรือความสําคัญระหวางวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก แตจะคํานึงถึงความสามารถในการ

ทํางาน การมีสวนรวมของครูเปนสําคัญ เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ บุษรา ม่ิงขวัญ  

(2558 : 38) ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน 

ในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ถึงแมวาครูจะมีวุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน แตตองปฏิบัติหนาที่ในการทํางานที่เหมือนกัน หรือคลายคลึงกัน มีบทบาทภาระงาน

ที่ที่ตองรับผิดชอบไมแตกตางกัน อยูในสภาพแวดลอมที่ใกลเคียงกัน จึงทําใหความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตาง 

6.4  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยจําแนกตามตัวแปรประสบการณการทํางาน พบวาครูที่ มี

ประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษาใน

ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยใจที่ตั้งไว เชนเดียวกับ อัคคพัฒน 
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อุดมพันธ (2554 : 58 - 59) ไดทําวิจัยการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน จําแนกตามตําแหนง ประสบการณในการทํางานโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัฐดนัย  ดวงใจ (2554 : 112 - 113) ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุรินทร เขต 1 พบวา ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการประกันคุณภาพภายในแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากครูที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 5 ปขึ้นไป มีประสบการณ มีความรู และเขาใจหลักการทํางาน การบริหารงาน

ในสถานศึกษา มากกวาครูที่มีประสบการณการทํางานนอย  เพิ่งจบการศึกษามาใหม ๆ อาจจะยังไมเขาใจในระบบการ

บริหารงานภายในสถานศึกษา ดังน้ันจึงทําใหมุมมอง ทัศนคติ ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

ผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดานพบวา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน และการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 สวนการกําหนดมาตรฐานของการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา โดยครูที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 5 ป มีคาเฉล่ียสูงที่สุด และครูที่มีประสบการณการทํางาน

มากกวา 10 ป มีคาเฉล่ียนอยที่สุด และดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความ

เชี่ยวชาญ ชํานาญตลอดจนความสามารถ สงผลตอการนําประสบการณตาง ๆ มาชวยในการบริหารใหสําเร็จลุลวงเกิดผลดีตอ

หนวยงานมากขึ้น ผูที่มีประสบการณมากในการบริหารสถานศึกษามีโอกาสเรียนรูทําความเขาใจ มองปญหาไดชัดเจน ถูกตอง

ตามความเปนจริงทําใหเกิดทักษะ และทัศนคติที่ดีในการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี มลิวัลย (2550 : 78) ได

ศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานีเขต 3 ผล

การศึกษาพบวา บุคลากรที่มีประสบการณการทํางานตางกัน การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโดย

ภาพรวมมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

6.5  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยจําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบวาครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มี

ขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวม และรายดาน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยใจที่ตั้งไว โดยครูที่ทํางานในสถานศึกษาขนาด

ใหญพิเศษ มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ครูที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดใหญ และครูที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดกลาง มีคาเฉล่ีย

นอยที่สุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหารในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีบทบาทหนาที่แตกตางกัน โดยผูบริหารสถานศึกษาขนาด

ใหญพิเศษ มีบทบาทหนาที่ที่เดนชัด เอาจริงเอาจังในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางเปนระบบ และ

ตอเน่ือง สรางความตระหนัก จิตสํานึกใหแกครู บุคลากรในสถานศึกษาใหเห็นถึงความสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาอยางยั่งยืน โดยเปดโอกาสใหหลายฝายเขามามีสวนรวมในการทํางานของสถานศึกษา เชน 

ผูปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผูสอน ในทุก ๆ ส้ินปการศึกษาจะมีการนําเสนอขอมูล และสารสนเทศที่ไดจัดทํา

ไวตลอดปการศึกษา เชน ผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการทดสอบระดับชาติ และผลการประเมินที่เก่ียวของมาวิเคราะห 

และสังเคราะหในการจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนา และปรับปรุงแกไขตอไป และเปนการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา

ในการรับการประเมินภายนอกอีกดวย สอดคลองกับ  จิราภา ณรงคนอย (2551 : 103) เรื่องการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยครูที่มีขนาดของสถานศึกษาตางกันมี

การปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1         
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ในภาพรวมแตกตางกัน เม่ือเปรียบเทียบเปนรายดานพบวาทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งน้ี 

ไมวาขนาดสถานศึกษาจะมีขนาดใหญหรือเล็ก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ปจจัยสําคัญคือ

ผูบริหารสถานศกึษา ที่เปนแรงในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหไปสูเปาหมายอยางเปนระบบและตอเน่ือง  

 

7. ขอเสนอแนะ 
 

7.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

      7.1.1 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน พบวาการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคาเฉล่ียต่ําที่สุด ดังน้ันผูบริหารควรใหครู หรือบุคลากรที่มีสวนรวมในการ

กําหนด และจัดทํามาตรฐานการ วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการจําเปนตามสภาพจริง 

      7.1.2 การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ผูบริหารควรดําเนินการตามแนวดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 1-7 ใหครบถวนทุกรายการเปนประจําตอเน่ืองทุกป และเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการดําเนินการ  

7.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 

      7.2.1 ควรศึกษาบทบาทหนาที่ของผูบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 

     7.2.2 ควรศึกษาแนวการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเน่ืองของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 
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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชองทางการส่ือสารนโยบายและทิศทางไปสูการปฏิบัติของวิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 201 คน 

รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ และรอยละ  

ผลการวิจัย พบวา ชองทางที่บุคลากรไดรับการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการมากที่สุด 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 สวนชองทางการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการที่บุคลากรตองการใหวิทยาลัยจัดเพิ่มเติม

จากที่มีอยู ไดแก การจัดตั้งกลุมเครือขายเพื่อส่ือสารทิศทางองคการ (42.8%) ส่ือสังคมออนไลน (35.8%) และไลน (35.8%)  

 

คําสําคัญ: นโยบายและทิศทางองคการ  ชองทางการส่ือสาร  

 

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

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงานตอไปได และเกิดความ

ไดเปรียบในการแขงขัน ทามกลางสภาวการณเชนน้ีผูบริหารองคการที่ชาญฉลาดและมีภาวะผูนําจึงตองหันมาใหความสําคัญกับ

การบริหารเชิงกลยุทธ เพื่อเปนพลังขับเคล่ือนองคการใหกาวไปขางหนาอยางไมหยุดน่ิง  ซ่ึงในบรรดากลยุทธตางๆ น้ัน  ทรง

ธรรม ธีระกุล (2548) กลาววา “การส่ือสาร” ถือไดวาเปนกลยุทธที่มีความสําคัญที่สุด เพราะการส่ือสารเปนกลยุทธ หรือ

กระบวนการ หรือเครื่องมือที่จะนําไปสูการรับรูหรือเรียนรูใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองคการตั้งแต

ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทําใหสามารถกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรรวมกันไดอยางถูกตอง

เหมาะสม และนําพาองคการไปสูเปาหมายที่ตั้ งไวอยางมีทิศทาง  ซ่ึงสุพานี สฤษฎวานิช (2552) กลาววา การส่ือสารที่มี

ประสิทธิผลจะชวยสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพใหเกิดขึ้น และสรางความเขาใจตลอดจนความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหาร

กับฝายบุคลากร นอกจากน้ันการส่ือสารยังชวยสรางสรรคจรรโลงวัฒนธรรมองคการใหแข็งแกรง ตลอดจนสามารถสราง

องคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู และถาองคการตองมีการเปล่ียนแปลง  การส่ือสารภายในองคการจะเปนเครื่องมือ

สําคัญที่ชวยใหการบริหารการเปล่ียนแปลงประสบความสําเร็จไดมากยิ่งขึ้น 

จากการประเมินของคณะกรรมการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ หรือ EdPEx 

ประจําป 2558 และ 2559 ที่ผานมาพบวา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีบุคลากรที่ไมทราบแผนยุทธศาสตรของ

องคการ อีกทั้งการส่ือสารถึงทิศทางและผลการดําเนินการของวิทยาลัยยังไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย (กองพัฒนาคุณภาพ, 

2559, 2560) จากขอเสนอแนะดังกลาว วิทยาลัยฯ จึงไดเริ่มทบทวนและประเมินชองทางการส่ือสารนโยบายและทิศทาง

องคการไปสูการปฏิบัติที่ใชอยูในปจจุบันวามีประสิทธิภาพจริงหรือไม โดยผลการวิจัยน้ีจะชวยใหผูบริหารสามารถปรับปรุง

วิธีการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  

 

เพื่อศึกษาชองทางการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย  

 

3.1 ประเภทของการวิจัย  เปนการวิจัยสถาบัน (Institutional research) 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง   

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 351 คน แบงเปน 

บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 127 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 224 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช

สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% กําหนดคาความคลาดเคล่ือน ±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 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม ซ่ึงผานการประเมินคุณภาพโดยอาจารยผูเชี่ยวชาญดาน

สังคมศาสตรซ่ึงไดรับมอบหมายจากวิทยาลัยใหเปนที่ปรึกษาดานการวิจัยแกบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1 ทาน และผาน

การพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยของวิทยาลัยดวย แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
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สวนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ 

(checklist) เปนคําถามปลายปด จํานวน 2 ขอ ไดแก หนวยงานที่สังกัด และระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน 

สวนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับประสิทธิภาพของชองทางการส่ือสาร  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ

รายการ เปนคําถามปลายปด จํานวน 3 ขอ ไดแก ขอมูลชองทางที่บุคลากรไดรับการส่ือสารทิศทางขององคการ ขอมูลชอง

ทางการส่ือสารทีบุ่คลากรรับทราบทิศทางขององคการไดงายและรวดเร็วที่สุด และชองทางการส่ือสารที่บุคลากรเห็นวาควรเพิ่ม

เพื่อใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

สวนที่ 3 เปนคําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะตอการส่ือสารทิศทางขององคการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถาม

ปลายเปด  

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามแกกลุมประชากรทั้งหมด   

3.5 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ 

และรอยละ 

 

4. ผลการวิจัย 

 

จากการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค ไดแก ขอมูลชองทางทีบุ่คลากรไดรับการส่ือสารทิศทางขององคการ ขอมูล

ชองทางการส่ือสารที่บุคลากรรับทราบทิศทางขององคการไดงายและรวดเร็วที่สุด และขอมูลชองทางการส่ือสารที่บุคลากรเห็นวา

ควรเพิ่มเพื่อใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถแสดงผลไดดังน้ี 
 

4.1 ชองทางทีบุ่คลากรไดรับการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการ 

ขอมูลชองทางทีบุ่คลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการ แสดง

ในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ชองทางทีบุ่คลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการ (n = 201) 

ชองทางการส่ือสาร จํานวน รอยละ อันดับที ่

ผูบริหารระดับสูง  36 17.90 5 

หัวหนางาน/หัวหนาหนวย 111 55.20 2 

การประชุมระดับวิทยาลัย  32 15.90 6 

การประชุมระดับหนวยงาน 75 37.30 4 

เอกสารแผนปฏิบัตกิารประจําป 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 

อ่ืนๆ 4 2.00 12 
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2265 

 จากตารางที่ 1 พบวา ชองทางทีบุ่คลากรไดรับการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการมากที่สุด 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 ชองทางทีบุ่คลากรมีความเห็นวาไดรับการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการไดงายและทั่วถึงที่สุด 

 ขอมูลชองทางทีบุ่คลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเห็นวาไดรับการส่ือสารนโยบายและทิศทาง

องคการไดงายและทั่วถึงที่สุด แสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ชองทางทีบุ่คลากรมีความเห็นวาไดรับการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการไดงายและทั่วถึงที่สุด (n = 201) 

ชองทางการส่ือสาร จํานวน รอยละ อันดับที ่

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 

อ่ืนๆ 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 ชองทางการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการทีบุ่คลากรตองการใหมีการจัดเพิ่มเติมจากที่มีอยู 

 ขอมูลชองทางการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการทีบุ่คลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลตองการใหมี

การจัดเพิ่มเติมจากที่มีอยู แสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ชองทางการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการทีบุ่คลากรตองการใหมีการจัดเพิ่มเติมจากที่มีอยู (n = 201) 

ชองทางการส่ือสาร จํานวน รอยละ อันดับที ่

จัดตั้งกลุมเครือขายเพื่อส่ือสารทิศทางขององคการ 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 

อ่ืนๆ 15 7.50 4 
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จากตารางที่ 3 พบวา ชองทางการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการที่บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตองการใหวิทยาลัยจัดเพิ่มเติมจากที่มีอยูเดิม ไดแก การจัดตั้งกลุมเครือขายเพื่อส่ือสารทิศทางขององคการ (42.8%) รองลงมา 

คือ ส่ือสังคมออนไลน (35.8%) และไลน (35.8%)  

 

 4.4 ชองทางทีบุ่คลากรไดรับการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการแยกตามฝาย 

 ขอมูลชองทางที่บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการแยกตามฝาย 

แสดงในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ชองทางที่บุคลากรไดรับการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการแยกตามฝาย (หนวย: รอยละ) (n = 201) 

ฝาย e-mail 
หัวหนา

งาน/หนวย 

เพื่อน

รวมงาน 

การประชุม

ระดับหนวยงาน 

ผูบริหาร

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 และพัสด ุ 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 การรับรูนโยบายและทิศทางองคการของบุคลากรแตละฝายจากชองทางที่มีผูไดรับการส่ือสาร

มากที่สุด 5 อันดับแรก พบวา ฝายการเงิน บัญชี และพัสดุมีการรับรูนโยบายและทิศทางองคการผานการประชุมระดับ

หนวยงาน และผูบริหารระดับสูงต่ํากวาฝายอ่ืน ๆ เปนอยางมาก ในขณะที่ฝายกิจการนักศึกษามีการรับรูนโยบายและทิศทาง

องคการผานเพื่อนรวมงานต่ํากวาฝายอ่ืน ๆ เปนอยางมาก 

 

5. อภิปรายผล 

 

จากการวิเคราะหขอมูล มีประเด็นที่นาสนใจควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

5.1 จดหมายอิเล็คทรอนิกส (e-mail) เปนชองทางที่บุคลากรไดรับรูนโยบายและทิศทางองคการมากที่สุด แสดงให

เห็นวา e-mail ไมไดเปนเพียงชองทางการส่ือสารในชีวิตประจําวันที่มีประสิทธิภาพและใชกันอยางแพรหลายเทาน้ัน แตยัง

สามารถใชในการทํางานไดเปนอยางดี เน่ืองจาก e-mail มีคุณสมบัติที่ดีดังที่กลุมภารกิจบริการและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

(ม.ป.ป.) กลาวไววา e-mail ทําใหการติดตอส่ือสารทั่วโลกเปนไปอยางรวดเร็วทันที สามารถสงจดหมายถึงผูรับที่ตองการไดทุก

เวลาแมผูรับจะไมไดอยูที่หนาจอคอมพิวเตอรก็ตาม สามารถสงจดหมายถึงผูรับหลาย ๆ คนไดในเวลาเดียวกัน ผูรับจดหมาย

สามารถเรียกอานจดหมายไดทุกเวลาตามสะดวก และสามารถถายโอนแฟมขอมูลแนบไปกับจดหมายถึงผูรับได ทําใหการ

แลกเปล่ียนขาวสารเปนไปไดโดยสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และทันเหตุการณ ดวยขอดีของ e-mail น้ีเอง ทําใหในปจจุบัน  

e-mail กลายเปนสวนหน่ึงของสํานักงานทุกแหงทั่วโลก ทําใหคนทั่วโลกสามารถติดตอกันผานทางคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ 

หรือเครื่องมือส่ือสารอ่ืนๆ ไดในทุกที่ทุกเวลา สอดคลองกับ Hewitt (2006) ที่ระบุวา แมการส่ือสารที่ใชวิธีการถายทอดขอมูล

ทาง e-mail จะมีประสิทธิผลนอยกวาการส่ือสารแบบเผชิญหนา แตการใช e-mail จะเขาถึงสมาชิกขององคการไดทั่วถึงและ
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2267 

ยังเขาถึงเปาหมายขององคการไดดีกวา เชนเดียวกับงานวิจัยของ วนาวัลย ดาตี้ (2552) ที่พบวา องคการที่ประสบผลสําเร็จใน

การสรางความแตกตางขององคการน้ัน การใช e-mail จะไดรับความนิยมอยางมาก  

การส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการ ถือเปนหนาที่หลักอยางหน่ึงของหัวหนางาน/หัวหนาหนวย ดังคํากลาวของ 

นราวิทย นาควิเวก (ม.ป.ป.) ที่วา หัวหนางานมีบทบาทเปนตัวแทนในการส่ือสารเปาหมาย นโยบาย กลยุทธ แผนงาน รวมถึง

ขาวสารใหบุคลากรทุกคนเขาใจ เห็นภาพเดียวกัน และยอมรับปฏิบัติตามอยางเต็มใจ ซ่ึงจากผลการวิจัย พบวา ชองทางการ

ส่ือสารผานหัวหนางาน/หัวหนาหนวย เปนชองทางที่ทําใหบุคลากรรับรูนโยบายและทิศทางองคการคอนขางสูง แสดงใหเห็นวา 

หัวหนางาน/หัวหนาหนวยปฏิบัติหนาที่เปนตัวแทนวิทยาลัยในการส่ือสารไดเปนอยางดี 

สวนเพื่อนรวมงาน ถือเปนชองทางการส่ือสารแบบไมเปนทางการ (informal communication channels) ซ่ึง 

Chaipat (ม.ป.ป.) ไดกลาววา เปนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลในองคการตามกลุมสังคม หรือความชอบพอโดยตรง อาศัย

ความสนิทสนม คุนเคย การแนะนําจากเพื่อนฝูง การรูจักเปนการสวนตัวโดยไมเก่ียวของกับโครงสรางของการบริหารองคการ 

เปนลักษณะของการพบปะพูดคุยสนทนากัน การระบายความทุกข หรือการขอคําปรึกษากัน ซ่ึงจะเปนลักษณะแบบปากตอ

ปาก ประสิทธิภาพของการติดตอส่ือสารจะมีมากหรือนอยขึ้นกับการยอมรับ ความเขาใจ และความสัมพันธระหวางบุคคลใน

กลุมที่ไมเปนทางการดวยกัน  มีลักษณะการกระจายขาวแบบพวงองุน ซ่ึงอาจเปนบอเกิดของขาวลืออันเปนการทําลายขวัญ 

ชื่อเสียง และทาทายอํานาจหนาที่ที่มีอยูในองคการได อยางไรก็ตาม ถานําการติดตอส่ือสารลักษณะน้ีมา ใชเสริมการ

ติดตอส่ือสารในลักษณะที่เปนทางการ ก็อาจจะชวยสงผลใหงานสําเร็จตามเปาหมายขององคการได การที่ผลการวิจัยครั้งนี้ 

พบวา เพื่อนรวมงานเปนชองทางการรับรูนโยบายและทิศทางองคการที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของบังอร บุญ

รักษาสัตย (2559) ที่ระบุวา เพื่อนรวมงานเปนชองทางที่บุคลากรรับทราบขอมูลทิศทางกรมการแพทยมากที่สุดเปนอันดับ 2 

(16.28%) รองจากเว็บไซตของกรมการแพทย (18.92%)  

5.2 ชองทางที่บุคลากรเสนอใหมีการจัดเพิ่มขึ้นจากชองทางที่มีอยูเดิม คือ การจัดตั้งกลุมเครือขายเพื่อสื่อสารทิศทาง

ขององคการ แสดงใหเห็นวา บุคลากรตองการใหมีการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการในรูปแบบที่เปนทางการมากขึ้นกวาที่

เปนอยูในปจจุบัน ซ่ึงการเสนอแนวคิดการจัดตั้งกลุมเครือขายน้ีจะมีลักษณะคลายกับโมเดลโครงสรางของการติดตอส่ือสารใน

องคการแบบตัววาย (Y Network) ที่ iisomo (2556) กลาววา เปนเครือขายที่มีบุคคลหน่ึงทําหนาที่ติดตอส่ือสารไปยังสมาชิก

ในระดับถัดไป โดยที่สมาชิกลําดับถัดไปมีโอกาสติดตอส่ือสารกันเองไดบางสวน สมาชิกคนกลางจะทําหนาที่รับและสงขาวสาร

ใหกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ซ่ึงจะติดตอส่ือสารแบบลูกโซกับสมาชิกที่อยูถัดไป  

5.3 เม่ือพิจารณาชองทางการรับรูนโยบายและทิศทางองคการของแตละฝาย พบวา ฝายการเงิน บัญชี และพัสดุมี

การรับรูผานการประชุมระดับหนวยงาน และผูบริหารระดับสูง ซ่ึงเปนรูปแบบการส่ือสารแบบเผชิญหนา คอนข างต่ํา ซ่ึง 

Hewitt (2006) กลาววาการส่ือสารแบบเผชิญหนา มีความสําคัญตอองคการและจําเปนตองใชวิธีการน้ีในการส่ือสารมากขึ้น 

เพราะจะสงผลใหเกิดขั้นตอนของการมีสวนรวมของบุคลากรในองคการ ไดแก 1) การตระหนักถึง 2) เกิดความเขาใจ 3) เกิด

ความพึงพอใจ 4) เกิดความรูสึกมีสวนรวมเปนเจาขององคการ และ 5) เกิดความรับผิดชอบรวมกัน สงผลใหบุคลากรเกิดความ

รวมมือและปฏิบัติตามนโยบายที่ผูบริหารกําหนดไว เชนเดียวกับ วนาวัลย ดาตี้ (2552) ที่กลาววา การส่ือสารแบบเผชิญหนา

ยังคงมีความสําคัญในการชักจูงใหบุคลากรชวยกันทํางาน นอกจากน้ี การส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการผานการประชุม

ระดับหนวยงาน และโดยผูบริหารระดับสูงยังถือเปนการส่ือสารแบบกลุมบุคคล ซ่ึงการรับรูผานสองชองทางนี้แตกตางกัน

ระหวางบุคลากรที่สังกัดหนวยงานที่แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณพันธุ ออนแยม (2559) ที่ระบุวา บุคลากร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลที่สังกัดงานตางกัน มีระดับการรับรูแผนยุทธศาสตรจากรูปแบบการถายทอดผานการ

ส่ือสารแบบกลุมบุคคลแตกตางกัน  

ในขณะที่ฝายกิจการนักศึกษามีการรับรูผานเพื่อนรวมงานต่ํากวาฝายอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจเกิดจากฝายกิจการนักศึกษามี

การส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการผานชองทางแบบเปนทางการ (formal communication channels) มากกวา

ชองทางการส่ือสารแบบไมเปนทางการ ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยที่พบวา บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดฝายกิจการนักศึกษา
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รับรูนโยบายและทิศทางองคการผาน e-mail หัวหนางาน/หัวหนาหนวย การประชุมระดับหนวยงาน และผูบริหารระดับสูง สูง

กวาชองทางอ่ืนๆ 

 

6. บทสรุป 

 

จากการศึกษาชองทางการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ พบวา บุคลากรสวนใหญไดรับการ

ส่ือสารทาง e-mail หัวหนางาน/หัวหนาหนวย และเพื่อนรวมงาน ซ่ึงชองทางการส่ือสารดังกลาวยกเวนการประชุมระดับ

หนวยงานก็เปนชองทางที่บุคลากรระบุวาทําใหบุคลากรรับรูนโยบายและทิศทางองคการไดงายและทั่วถึงกวาชองทางอ่ืน ๆ 

พรอมกันน้ี บุคลากรยังไดเสนอใหวิทยาลัยเพิ่มชองทางการส่ือสารดวยการจัดตั้งกลุมเครือขายเพื่อส่ือสารทิศทางขององคการ

ดวย 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 

7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช   

7.1.1 วิทยาลัยควรเลือกชองทางการส่ือสาร 3 ชองทาง ไดแก e-mail หัวหนางาน/หัวหนาหนวย และเพื่อน

รวมงาน เปนชองทางหลักในการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการไปสูการปฏิบัติ เน่ืองจากเปนชองทางที่มีประสิทธิภาพสูง

ที่สุด สวนชองทางอ่ืนๆ หากไมมีคาใชจายในการดําเนินการ หรือมีคาใชจายไมสูงจนเกินไปก็สามารถใชเปนชองทางเสริมเพื่อให

การส่ือสารทั่วถึงยิ่งขึ้น 

7.1.2 ควรมอบหมายกลุมบุคลากรใหทําหนาที่ ส่ือสารองคการ โดยอาจจะเปนรูปแบบคณะกรรมการ หรือ

หนวยงานที่ทําหนาที่น้ีโดยตรงก็ได เพื่อใหการส่ือสารนโยบายและทิศทางองคการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

7.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป   

ควรมีการทําวิจัยเพื่อประเมินชองทางการส่ือสารจากการรับรูและเขาใจนโยบายและทิศทางองคการของ

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อใหทราบประสิทธิภาพของชองทางการส่ือสารอยางแทจริง 
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15. รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ กรรมการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

16. รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

17. รองศาสตราจารย ดร.สุชาต ิโกทันย กรรมการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

18. รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาศ โชติบาง กรรมการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

19. รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

20. รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

21. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

22. รองศาสตราจารย ดร.พยุง มีสัจ กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

23. รองศาสตราจารย ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ  กรรมการ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

24. รองศาสตราจารย ดร.สุภาพ ไทยแท กรรมการ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

25. รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรีรัตน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

26. รองศาสตราจารย ดร.สมิต อินทรศิริพงษ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

27. รองศาสตราจารย ดร.ศิษฐธวัช ม่ันเศรษฐวิทย กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

28. รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน เอ้ืออํานวย กรรมการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

29. รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ เพชรภา กรรมการ  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

30. รองศาสตราจารย ดร.ทศวรรษ สีตะวัน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

31. รองศาสตราจารย ดร.พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ กรรมการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

32. รองศาสตราจารย ดร.จาตุรงค ตันติบัณฑิต  กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

33. รองศาสตราจารย ดร.ลัญจกร วุฒิสิทธิกุลกิจ  กรรมการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

34. รองศาสตราจารย ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์  กรรมการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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35. รองศาสตราจารย ดร.ปรัชญนันท นิลสุข กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

36. รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย พิมดี กรรมการ  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

37. รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

38. รองศาสตราจารย ดร.ฤกษชัย ฟูประทีปศิริ กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

39. รองศาสตราจารย ดร.กฤษณ ทองเลิศ กรรมการ  มหาวิทยาลัยรังสิต 

40. รองศาสตราจารย ดร.นพพร จันทรนําชู กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

41. รองศาสตราจารย ดร.งามพิศ สัตยสงวน กรรมการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

42. รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

43. รองศาสตราจารย ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด กรรมการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

44. รองศาสตราจารย ดร.สุวิญ รักสัตย กรรมการ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

45. รองศาสตราจารย ดร.ประเวศ อินทองปาน กรรมการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

46. รองศาสตราจารย ดร.ราณี อิสิชัยกุล กรรมการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

47. รองศาสตราจารย ดร.สุมิตร สุวรรณ กรรมการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

48. รองศาสตราจารย ดร.ประกอบ คุณารักษ กรรมการ  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

49. รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

50. รองศาสตราจารย ดร.กําจร หลุยยะพงศ กรรมการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

51. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ กรรมการ  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

52. รองศาสตราจารย ดร.สมจิต จันทรฉาย กรรมการ  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

53. รองศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

54. รองศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

55. รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

56. รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

57. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

58. รองศาสตราจารย พ.ต.อ.ดร.กิตติ์ธนทตั เลอวงศรัตน กรรมการ  โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

59. รองศาสตราจารยธัญพิสิษฐ พวงจิก กรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

60. รองศาสตราจารยดวงพร คํานูณวัฒน กรรมการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

61. รองศาสตราจารยอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ กรรมการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

62. รองศาสตราจารยวารุณี เชาวนสุขุม กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 

63. รองศาสตราจารยชลีรัตน พยอมแยม กรรมการ  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

64. รองศาสตราจารยฐิติวัลคุ ธรรมไพโรจน กรรมการ  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

65. รองศาสตราจารยโสรัจ กายบริบูรณ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

66. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน กรรมการ  ศาลฎีกา 

67. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมนทิพย จิตสวาง กรรมการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

68. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ กรรมการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

69. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาชวภูริชญ นอมเนียน กรรมการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

70. ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงเดือน เจริญฉิม กรรมการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

71. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารุต พัฒผล กรรมการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

72. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กําพล วรดิษฐ กรรมการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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73. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพชนก สุวรรณธาดา กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

74. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

75. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

76. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานนท วริสาร กรรมการ  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

77. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาทินี นุยเพียร  กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

78. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ อินทรแหยม กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

79. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรีย วงศไตรรัตน กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

80. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วงกต ศรีอุไร กรรมการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

81. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีรักษ มีแจง กรรมการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

82. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาส พาวินันท  กรรมการ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

83. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผัสสพรรณ ถนอมพงษชาติ กรรมการ  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

84. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา ม่ิงฉาย กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

85. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย คอนจอหอ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

86. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ โสขุมา กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

87. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรัตน รุงโรจนธีระ กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

88. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสิทธ์ิ ชอลําเจียก กรรมการ  มหาวิทยาลัยพะเยา 

89. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานนท พรมสกล กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

90. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา นวลมีศรี  กรรมการ  มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา  

91. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ อินแหยม กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

92. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนีย สุขชาวนา กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

93. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมโภชน สายบุญเรือน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

94. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญญารัตน อูตะเภา กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

95. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตรพี ทรัพยแสนดี กรรมการ  มหาวิทยาลัยยธรรมศาสตร 

96. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทร พลอยแหวน กรรมการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

97. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรินทร เทวตา กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

98. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน คีรีวงศวัฒนา กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

99. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลพรรณ บุญกิจ กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

100. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลนิกา ฉลากบาง กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

101. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โยธิน ศรีโสภา กรรมการ  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

102. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม กรรมการ  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

103. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

104. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุมาพร อาลัย กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

105. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาพร ฉายะรถี  กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

106. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

107. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทร ศรีปญญา กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

108. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณวิชชา ออนใจเอ้ือ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

109. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล มรรควิบูลยชัย กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

110. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธ์ิ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 2273 

111. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

112. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

113. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

114. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนันท วรรณศิริ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

115. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

116. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

117. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

118. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

119. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

120. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

121. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

122. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน ทัศนเจริญ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

123. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

124. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

125. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

126. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

127. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

128. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัณฑธิมา นิลทองคํา กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

129. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

130. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

131. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

132. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

133. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

134. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติพันธ บุญอินทร กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

135. ดร.มติ หอประทุม กรรมการ  NECTEC 

136. อาจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

137. อาจารย ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

138. อาจารย ดร.ไกยสิทธ์ิ อภิระติง กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

139. อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

140. อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

141. อาจารย ดร.จันจิราภรณ ปานยินดี กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

142. อาจารย ดร.ปาริชาติ ขําเรือง กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

143. อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกล่ิน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

144. อาจารย ดร.วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

145. อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงด ี กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

146. อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

147. อาจารย ดร.มัสลิน บัวบาน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

148. อาจารย ดร.ธดา สิทธ์ิธาดา กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
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149. อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

150. อาจารย ดร.บุญสม ทับสาย กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

151. อาจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย  กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

152. อาจารย ดร.อัมรินทร อินทรอยู กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

153. อาจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

154. อาจารย ดร.วรเชษฐ อุทธา กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

155. อาจารย ดร.เสาวณี คงศรี กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

156. อาจารย ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา  กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

157. อาจารย ดร.มนัสนิต ใจดี กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

158. อาจารย ดร.วิมาน ใจดี กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

159. อาจารย ดร.วารธินีย แสนยศ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

160. อาจารย ดร.บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

161. อาจารย ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

162. อาจารย ดร.อุษณีย ภักดีตระกูลวงศ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

163. อาจารย ดร.ปติพล พลพบู กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

164. อาจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

165. อาจารย ดร.สุมาลี สิกเสน กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

166. อาจารย ดร.ปถมาภรณ ไทยโพธ์ิศรี กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

167. อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

168. อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

169. อาจารย ดร.ดารินทร โพธ์ิตั้งธรรม กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

170. อาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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